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Választott a Fogorvosok Területi Szervezete
2019. november 9-én tartotta a MOK Fogorvosok Területi Szervezete Választói Küldöttgyűlését, melyen megválasztotta tisztségviselőit, ügyintéző szervei nem tisztségviselő
tagjait és a MOK Etikai Kollégium egy fogorvos tagját. A szavazásra jogosult 110 küldött
közül 92-en vettek részt a küldöttgyűlésen.
A hatályos törvény és a MOK Alapszabály előírásainak megfelelően előkészített küldöttgyűlésen először megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőket,
a levezető elnököt, a Mandátumvizsgáló Bizottságot, továbbá meghatározásra került a
Szavazatszámláló Bizottság létszáma és megválasztásra kerültek a tagjai. (Az eseményen
kép és hangfelvétel is készült.)
Ezután került sor a leköszönő elnök rövid tájékoztatójára, melynek végén a küldöttek hosszan tartó tapssal
fejezték ki köszönetüket a három cikluson keresztül végzett elismerésre méltó, kiváló munkájáért. A távozó
elnökség nevében dr. Skapinyecz Tibor méltatta dr. Hermann Péter eredményes kamarai tevékenységét, és
ajándékot nyújtott át.
A levezető elnök elrendelte a szavazás megkezdését, ismertette a jelöltek tisztség és abc szerinti bemutatkozási
rendjét és időtartamát, a gépi szavazás menetét, valamint részletesen ismertette a választási szabályokat.
Az elnöki tisztségre hárman fogadták el a jelölést, dr. Karászi Zsolt András azonban a Választói Küldöttgyűlést
megelőző nap délutánján írásban jelezte visszalépését.
Az elnökjelöltek közül elsőként dr. Gerle János, majd dr. Nagy Ákos tartotta meg bemutatkozó előadását.
Vázolták elképzeléseiket a szervezet működéséről, markánsan eltérő értékrendjükről, a köztestület feladatairól és
a célok megvalósításáról.

Az elnöki tisztségre a szavazás hiteles eredménye:
dr. Gerle János: 62 szavazat
dr. Nagy Ákos: 27 szavazat
Az öt alelnökjelölt közül végül hárman vállalták a megmérettetést a két alelnöki tisztségre. A szavazás eredménye:
dr. Herczeg Olga: 69 szavazat
dr. Nagy Ákos: 38 szavazat
dr. Skapinyecz Tibor: 67 szavazat
A hat titkárjelölt közül eg y az előző szavazás eredményeként alelnök lett, ketten visszaléptek, íg y három jelölt közül kellett
választani a két titkári tisztségre. A szavazás eredménye:
dr. Dul Zoltán: 33 szavazat
dr. Piros Zsuzsanna: 61 szavazat
dr. Schmidt Péter: 80 szavazat
Ezután került sor a három Etikai Bizottság elnökeinek és tagjainak, majd a MOK Etikai Kollégium fogorvos tagjának, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztására.
Végezetül a megválasztott elnök kért szót, megköszönte a küldötteknek, hogy fegyelmezetten biztosították az
érvényes és eredményes választást. Kiemelte, hogy a tisztségre megválasztottak kivétel nélkül elérték a 2/3-ot
meghaladó minősített többséget. Ez a teljesítmény nagy legitimitást ad a munka megkezdéséhez.
A választások dokumentációja a szervezet honlapján publikálásra került.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Adhezív fogpótlások
5 éves tapasztalat preparáció nélküli és minimális preparációt igénylő
technikák terén

Andrea Savi, Oliviero Turillazzi

Az anyagok fejlődésével egyre inkább lehetővé váltak a konzervatív
protetikai lehetőségek, a múlt hagyományos technikáival szemben.
Az adhezív rendszerek megbízhatósága tovább növelte az újfajta
kerámiák felhasználási körét, mely lehetővé tette a preparáció
mértékének csökkentését, sőt, akár teljesen elkerülhető a fogak
előkészítése. Jelen cikkben több mint 10 éves csapatmunka és klinikai
kutatás eredményeként három – már bizonyított technikát leíró –
eset kerül bemutatásra.
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1–2. ábra: A szkeletális értékek orthognath sebészi terápiát indikálnak, amelyet a páciens elutasít

Első eset
Egy felnőtt páciens protetikai-esztétikai rehabilitációját
kérte, miután elvetette az ortho-sebészeti terápia javaslatát. Az arcesztétikai elemzés alapján nyilvánvaló volt,
hogy az orthognath sebészi megoldás lehetővé tette
volna a könnyebben elérhető optimális eredményt a
fogszabályozó orvos számára. További nehezítő tényező
volt a 34-es pozícióban levő implantátum, amelytől a

páciens nem akart megválni, még úgy sem, hogy annak
pozíciója nem volt megfelelő.
A minták kiértékelése során az okklúziós sík megváltozását találták, következésképpen instabil harapás és prematur
érintkezések voltak jelen. A pácienssel egyetértésben egy
kompromisszumos fogszabályozó terápiát dolgoztunk ki,
törekedtünk a kielégítő esztétikai eredmény kialakítására,
és a harapáskorrekcióra, amit protetikai úton lehet elérni.

%HMKMXʛPMWJSKʛW^EXW^EOʣVX˽NI

TRIOS 4
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3D geometria (3D)
Szín- és árnyalatmeghatározás (2D)

Dinamikus okklúzió (1D)

Felületi fogszuvasodás
felismerése (1D)
Interproximális fogszuvasodás felismerése (1D)

1078, Budapest, Marek J. u. 31.

info@dentaltradekft.hu

+36 1 333 6700
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/dentaltradekft

/dentaltradekft
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3. ábra: Frontális nézet

7–8. ábra: Felső és alsó állcsont okkluzális nézetből

4–6. ábra: A frontális nézet világosan mutatja a nagyfokú mélyharapást és az alsó metszők extrúzióját

9–11. ábra: Interkuszpidációs helyzet a mintán

A szék mellett
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12–13. ábra: Az alsó minta elemzése során látható az okklúziós sík megváltozása

14–15. ábra: Az ortodonciai tervben az aszimmetrikus okklúziós sík és a fogtengelyek horizontális és bipupilláris síkokhoz viszonyított korrigálása szerepelt

16–18. ábra: Az ortodonciai terápia eredménye. A felső fogak megfelelő elhelyezkedését sikerült elérni: ezáltal nem volt szükség további
protetikai kezelésre

19. ábra: A felső elülső fogak éli vonala

A terápia során a ferde mosolyvonalat
a horizontális sík, a bipupilláris vonal
és az ajkak lefutásának figyelembevételével korrigáltuk.
A terápia befejezésekor üvegszálas fix
retainert helyeztünk el a felső frontfogak palatinális felszínére. Bár a
hátsó fogakra elhelyezett ortodonciai
elemek jelentősen növelték az optimális intermaxilláris fogérintkezést, de
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20–21. ábra: Fogszabályozást követő sínezés üvegszállal és kompozittal

22–23. ábra: A fogszabályozó terápia vége. Alsó és felső retenció biztosítása

24–25. ábra: A fogszabályozás utáni kezelés tervezéséhez használt minták belső okklúziós nézete

26–27. ábra: Diagnosztikus viaszmintázat (wax-up) a preparáció tervezéséhez

A szék mellett

28–29. ábra: Diagnosztikus viaszmintázat okkluzális nézetből

30–31. ábra: Felső fogak a viasz applikálása előtt és után
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stabil okklúziót nem sikerült kialakítani. A moláris területen levő stabil fogérintkezés eléréséhez szükség
volt az okklúziós felszínek morfológiájának megváltoztatására. A preparációt egy diagnosztikus felviaszolás
vezérelte, ez konzervatív megközelítést tett lehetővé a preparációnál:
csak adott részeket preparáltuk a
fogakon, amelyek a felviaszolás alapján meghatározott morfológia kialakításához szükségesek voltak. Az
adhezív cementtel rögzített lítiumdiszi likát kerámia onlay-ek még kis
rétegvastagság esetén is ellenállnak a
rágóerőnek, ezáltal minimál invazív
preparációt tudtunk végrehajtani.
A pontos ortodonciai tervezés és
az innovatív anyagok használata
lehetővé tették, hogy a páciens számára esztétikailag és funkcionálisan
is megfelelő eredményt érjünk el,
minimális foganyag feláldozásával,
hagyományos protetikai kezelések és
műtét nélkül.

32–33. ábra: A végső preparációt a wax-up alapján végeztük, ezáltal a fogakból csak az új forma eléréséhez szükséges részeket távolították el

34–36. ábra: A fogak preparációja koronához a diagnosztikus wax-up alapján. Az egészséges fogszövetek megőrzése a cél
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37–40. ábra: A részleges borítókoronák lítium-diszilikát kerámiából készültek préseléses eljárással. A CAD/CAM módszerrel szemben a préseléses módszerrel abszolút pontosságot tudnak garantálni

41–43. ábra: A zománcszélek pontos kialakítása garantálja az esztétikus és tartós széli záródást

44–45. ábra: Adhezív kerámiából készített új okkluzális felszín

Második eset
A kezelési terv kidolgozása extraorális analízistől indult
a különböző paraméterek értékelésével, beleértve a

koronák expozícióját mosoly során. Az intraorális elemzésnél fontos megérteni azokat az okokat, amelyek az
abráziót és az elülső fogak kopását okozták. A diagnózis
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46–47. ábra: A kezelés végén a minták megtekintése lehetővé teszi a felső és alsó fogak
közti új és sokkal hatékonyabb csücsök–barázda érintkezések értékelését

48. ábra: Az elért eredmény, amellyel a páciens elégedett, melyet műtét nélkül sikerült kialakítani. Az okklúzió a hátsó régió kialakítása révén stabil lett

49–53/b. ábra: A páciens eróziós léziói a
koronai részeken, amelyek megváltoztatják
a fogak alakját és a fonetikai tulajdonságokat befolyásoló mosolyvonalat, így protetikai
terápiás beavatkozást igényelnek

54–56. ábra: A terápia megkezdése előtt izomrelaxációt kell elérni, hogy a diagnosztikai fázisba tudjunk lépni
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57–58. ábra: A diagnosztikai fázis végén néhány prematur érintkezés látható a 24-es fog mesio-okkluzális falánál és a 33-as fog disztális részén

59–61. ábra: A prematur érintkezések eliminálásával folytatjuk

62. ábra: A páciens dezorientációja
történt a CR meghatározása előtt. Az
®

63–64. ábra: A Lucia jig módszer alapján rezin stopokat helyeztünk fel, majd meghatároz-

Acqualizer rendszert további relaxációs

tuk a centrális relációs helyzetet. Az első fázisban szilikont használtunk, a második fázisban

eszközként használtuk

viaszt

csak az okklúziós dinamika alapos vizsgálata után állítható fel. A diagnosztikai fázis hosszabb ideig is eltarthat, ha a neuromuszkuláris rendszer nem stabil, és szükség lehet egy kezdeti kezelésre a harapás miatt, mielőtt
folytatnánk az intermaxilláris pozíció beállítását.
A centrális relációs helyzet rögzítése többféle módszerrel
is elvégezhető, a cél, hogy a laboratóriumot biztosítsuk a
felső fogak elhelyezkedéséről a vízszintes vagy esztétikai
síkhoz viszonyítva, továbbá a mandibula CR pozíciójáról
és a habituális harapásról. Minden prematur érintkezést

meg kell szüntetni, mivel ezek jelentősen befolyásolhatják
az okklúziós elemzést és az azt követő helyreállító terápiát, valamint befolyásolhatják az anyagok kiválasztását és
a rekonstrukciónál alkalmazott technikákat.
A bemutatott esetben a prematur érintkezések eltávolítása után a páciens fogai egy sokkal „intrudáltabb” pozícióba kerültek, ami által helyet nyertünk a rekonstrukció
számára. Miután elértük a stabil okklúziós helyzetet, diagnosztikus felviaszolást végeztünk, amellyel meghatároztuk
az alsó frontfogak lefutását, a premolárisok és molárisok
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65. ábra: A képen látható eszközt használjuk az esztétikai referenciaadatok rögzítésére

66. ábra: A minták és a viaszok referenciát biztosítanak az összeillesztéshez

67. ábra: A minták összeillesztése, az okklúzió nézete belülről, lát-

68. ábra: Ugyanazon minták hátulnézete a viaszmintázat felhe-

ható a nem kielégítő okklúzió

lyezése után

69–70. ábra: A viaszmintázat okklúziós felszínei

okkluzális felszínét, és a felső metszők palatinális felszínét. A felviaszolás által kialakított módosításokat a szájban
az alsó metszőfogaknál direkt módszerrel, a többi helyen
kompozit rezin ideiglenesekkel alakítottuk ki.

Az adaptációs időszakot követően megterveztük a
végleges pótlásokat: szendvics módszert alkalmaztunk, amelyben a felső metszőknél lítium-diszilikát
kerül a palatinális, és földpát kerámia a vesztibuláris
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71–73. ábra: A rezin ideiglenes pótlások becementezése székben

74–76. ábra: Az ideiglenes szakasz befejezése után diszilikát protetikai elemekkel látjuk el a pácienst, még mindig anélkül, hogy a fogakat
előkészítenénk

77–79. ábra: A postero-laterális okklúziós felszíneket diszilikát adhezív koronákkal állítják helyre

oldalra. A hátsó oldalsó régióban monolitikus lítiumdiszilikát héjakat tervezünk, és minimálinvazív preparációt végeztünk, ami csak az alámenős részek elvételére korlátozódott. A kettős héj technika lehetővé
tette számunkra, hogy a palatinális felszínt nem kellett preparálni, míg vesztibulárisan a preparáció során
zománcban maradtunk.

Harmadik eset
Az abráziós és eróziós kopások jelentősen csökkentik az esztétikát a páciensnél, aki felső és alsó állcsonton is fogpótlásokat viselt. A kezelési terv célja, hogy
megoldja az esztétikai problémát anélkül, hogy az
előző, megfelelően elkészített fogpótlásokat újra kellene készíteni. A kezelési tervben harapásemelés sze-
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80–81. ábra: A diszilikát adhezív koronák a poliuretán mintán

82. ábra: Az elülső mock up preparáció-

83–85. ábra: Miután elvégeztük a diagnosztikus felviaszolást, préseléssel elkészítjük a

jával folytatjuk

diszilikát koronákat

86–88. ábra: A kész kerámiaelemek a mintán

174

Magyar Fogorvos 2019/4

A szék mellett

89–91. ábra: A becementezett kerámia restaurátumok

92–94. ábra: A mosolyvonal különböző irányokból

95–96. ábra: A koronai rekonstrukció lehetővé tette az incizális élek megváltoztatását, ezáltal a fogak és az ajkak harmóniájának helyreállítását

repelt, és 1,5 mm hely létrehozása
a felső és alsó állcsontok között
a moláris területen. Ezt a helyet
0,5–0,8 mm, de néhol mindöszsze 0,2 mm vastagságú lítiumdiszilikát restaurációkkal töltöttük
ki. A fogpótlásokat adhezív technikával rögzítettük a már meglévő
kerámia fogpótlások okkluzális felszíneire, így új felületeket kaptunk
az előző fogpótlás megbontása
nélkül.

97–99. ábra: Láthatóak a palatinális és vesztibuláris morfológiai változások, melyek preparáció nélkül készültek
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100–101. ábra: Az arc és a mosoly
esztétikus megjelenése a kezelés előtt és

102–104. ábra: Esztétikai problémák a fronttájékon. A páciensnek mindkét oldalsó zóná-

után

ban fogpótlásai vannak

105–106. ábra: Alsó és felső fogpótlások kiváló állapotban vannak, a csere nem indikált

176

Magyar Fogorvos 2019/4

A szék mellett

107–108. ábra: A felső metszőfogak kopottak és elvékonyodtak

109–110. ábra: Az alsó és felső fogpótlások tervezése diagnosztikus wax-up segítségével és non-prep technikával

111. ábra: Úgynevezett „Neo-zománc
technika” kivitelezése a tervezett régiókban

112–113. ábra: A koronákra kerülő restaurációk és a már meglévő implantátumok

114. ábra: A restauráció részleteinek vastagsága

115–116. ábra: A non-prep okkluzális restaurációk a posterior régióban

A restaurációkat adhezíven cementeztük az előző
kerámia fogpótlások okkluzális felszíneihez, amelyek
implantátumon és természetes fogakon voltak elhorgonyozva, ezáltal előkészítés nélkül nyertünk új okklúziós felszíneket.

A felső frontfogak retroinklinációjával új maxillomandibuláris viszonyt alakítottak ki, amely lehetővé tette,
hogy preparáció nélkül (mind palatinálisan, mind
vesztibulárisan), szendvics technikával lehessen fogpótlást készíteni.
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117–119. ábra: A rekonstruált frontfogak palatinális felszínei

120–122. ábra: A non-prep héjak cementezése a felső elülső régióban

Következtetések
A bemutatott esetek példaként szolgálnak a mindennapi gyakorlatban előforduló kezelésekre, lehetővé
teszik, hogy kerámiákkal dolgozzunk, mivel ezek az
anyagok a rágóerőnek ellenállnak, mindemellett a

vastagságuk csökkenthető, és a zománcra lehet rögzíteni őket. A moláris régióban, harapásemeléssel lehetőség van preparáció nélkül lítium-diszilikát restaurációk
készítésére, így lehetővé teszik egy korábbi fogpótlás
tovább viselését.

Azonos áron miért választana rosszabbat?
Fogászati szoftver, 4990 forinttól!
EESZT
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Recept
Röntgen
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páciensnyilvántartás

telepítés nélkül
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e-mail- és SMS értesítés

naptár

korlátlan felhasználószám
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felhasználóbarát felületek
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szakmai ügyfélszolgálat

06 (1) 792 1234
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123. ábra: A frontfogak elülső nézetből

124–125. ábra: Mosolyvonal oldalsó nézetből

126–128. ábra: Összehasonlító minták, amelyek a kerámiaanyag és a nem preparált fogfelszín egymáshoz való viszonyát mutatják

129–130. ábra: A kopás jelei láthatók a fényes részen. Ezek a kopások hasonlóak a természetes fogakéhoz. A technika hosszú távon garantálja a tartósságot a nem invazív protetikai kezelés révén. A garanciát biztosítja, hogy a kezelést precízen végzik, akkor akár utólagosan újratervezhető a rekonstrukció, és kivitelezhető az adhezív technikának köszönhetően

A szendvics technika lehetővé teszi, hogy a preparáció
mértékét nagyban csökkentsük, vagy akár teljesen el is
hagyjuk azt.
Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani Dr. Aldo Crescininek
az ortodonciai együttműködésért.
A szerzőkről
Andrea Savi fogorvosi diplomáját 1994-ben szerezte.
Szájsebészet szakvizsgával rendelkezik. Adjunktus 2000
és 2010 között a Parma-i Egyetem Odontostomatológiai Klinikáján. Aktív AIOP tag. Hazai és nemzetközi
folyóiratok szerzője. Hazai és nemzetközi kongresszusok előadója. Szabadúszó Bresciában, leginkább fogpótlásokat készít.

Oliviero Turillazzi fogtechnikai laboratórium tulajdonosa
Bresciában. Számos publikáció szerzője, évek óta hazai
és nemzetközi konferenciákat tart. A „fogászati kiválóság - Nemzetközi Laboratórium Csoport” korábbi
elnöke. Elnöke a SICED-nek (Olaszországi Fogászati
Kerámia Társaságnak) és az ISTAD-nak (Fejlett Fogászati Technikák Társasága). Az Odontotecnicamadeinitaly védjegyének alapítója és elnöke. A nemzetközi
Parallelometro D’Oro verseny egyetlen olasz zsűritagja.
A Dr. Samuel Valerio Nemzetközi fogászati verseny
zsűrijének elnöke.

Forrás: Spectrum dialogue – Vol. 16 No. 8 - October 2017
Fordította: Dr. Zsédely Anikó

Gyógyító munkájához szíves ﬁgyelmébe
ajánljuk új gyógyszerünket

KLAVULÁNSAV

INSPIRÁCIÓ
a természet
megóvására

AMOXICILLIN

SZOLUBILIS,

azaz vízben oldódó

Fenntartható megoldás
az infekciók kezelésére
Fenntartható, enzimatikus, PureActives® gyártási technológia
Oldható por tasakban (875/125 mg), ﬁlmtabletta és szuszpenzió
Amoxicillin és klavulánsav 7:1 arányban – naponta 2x
Forrás
1. AMR Review, May 2016;
2. Superbugs in the Supply Chain (Changing Markets)
changingmarkets.org. Published in October 2016;
3. Andria Lynn Deaguero et Al. Improving the enzymatic syntheses of
semi-synthetic beta-lactam antibiotics via reaction engineering and
data-driven protein engineering

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. Szakorvosi Marketing Osztály: +36 1 431 4026, www.richter.hu
Gyógyszerbiztonsági Osztály: +36 1 505 7032, drugsafety@richter.hu,
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Document ID: KEDP/DADDGH, Lezárás dátuma: 2019.09.17.

Aksolin® 400 mg/57 mg/5 ml por belsőleges szuszpenzióhoz
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=151093
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj:
(1x35ml üvegben): 662 Ft/ 166 Ft/ 496 Ft; Eü. 50%: 662 Ft/ 331 Ft/ 331 Ft,
(1x70ml üvegben): 1264 Ft/ 316 Ft/ 948 Ft; Eü. 50%: 1264 Ft/ 632 Ft/ 632 Ft
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.

Aksolin® 875 mg/125 mg por belsőleges szuszpenzióhoz tasakban*
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=143122
Ajánlott fogyasztói ár: 1948 Ft
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.
*Az információs anyag lezárásának időpontjában a 875/125mg por belsőleges
szuszpenzióhoz tasakban 14x kiszerelésre a támogatott ár kérése folyamatban van.

Aksolin® 875 mg/125 mg filmtabletta
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=143120
Teljes ár/TB támogatás/Térítési díj: 1948 Ft/ 487 Ft/ 1461 Ft
A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019.07.16.
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Kezelési terv készítése az
esztétikai fogászatban
Két esetbemutatás lépésről lépésre
Dr. Anas Aloum, Dr. Mamaly Reshad

Ahhoz, hogy sikereket érjünk el az esztétikai fogászatban, megfelelő
kezelési tervre és annak követésére van szükség. A következő két
kezelési terv lépésről lépésre mutatja be ezt az eljárást.

1. eset

1. ábra

2. ábra

(1–17. ábrák)
Az első páciens egy hatvanas éveiben járó nő. Fő panasza, hogy fogai sárgás színűek. Az első két képen láthatók a régi megromlott állapotú kompozit tömések és
az ínyrecesszió miatt kialakult fekete háromszög alakú
rések a felső frontfogak között. Az első lépés ebben az
esetben a diagnosztikai célból történő lenyomatvétel
és tanulmányi minta készítése. A tanulmányi mintára
diagnosztikus viaszmintázat készült, és szilikon kulcs
alapján ideiglenes anyaggal (Bis-Acryl) ez a fogakra is

);145¥5-²00;ń#22.+-.5

Meron Plus QM

/GTQP2NWU3/s#XCNÏFKd2NWUqCJCI[QO½P[QUTCICU\V½UJQ\
• Kiváló tapadás a foghoz
• Precíz széli záródás
• Biztonságos és gyors kötés (önsavazó)
•#HGNGUNGIGUCP[CITÒXKFHQVQRQNKOGTK\½N½UVMÒXGVĩGP
 C\QPPCNÅUGI[U\GTŅGPGNV½XQNÉVJCVÏ

Forrás: Prof. Dr. Jürgen Manhart, München / Németország

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Németország · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental
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3. ábra

4. ábra

5. ábra

6. ábra
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7. ábra

8. ábra: Azonnali dentinbondozás…, erősebb kötőerő

9. ábra

10. ábra

tásával kezdődik. Az erősebb cementkötés eléréséért
azonnali dentinbondozás történt a preparálás miatt
szabaddá vált dentinfelületeken. A csonkok a mintából kivehetők. Ez a minta szolgált munkamintaként
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PERSPEKTÍVÁK A PARO-IMPLANTOLÓGIÁBAN
ÉS A KOMPREHENZÍV FOGÁSZATBAN

M

átvihető. Ezután ezekkel a fogformákkal alaposan megfigyelhető a páciens arca, ajkai és mosolya.
Az irányított preparáció a későbbi kerámiahéjakból
történő egységes rétegvastagságú foganyag eltávolí-
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!
S AV E T H E D AT E
2020. május 7.

Pre-congress kurzus

2020. május 8 – 9. Perspektívák a Paro-implantológiában
és a Komprehenzív Fogászatban –
kétnapos hagyományos továbbképzés
RÉGIÓ KONGRESSZUSI
INFORMÁCIÓK :

Régió-10 Kft.
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Tel./fax: +36 62 710 500
E-mail: symposiumszeged@regio10.hu
www.regio10.hu

Világhírű előadók meghívása folyamatban!
HELYSZÍN:

SZTE József Attila
Tanulmányi és Információs Központ
6722 Szeged, Ady tér 10.

w w w.symposiumszeged.com
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11. ábra

12. ábra

13. ábra

14. ábra

15. ábra: Négy év után

16. ábra

17. ábra

a héjak készítése során. Egy palatinális szilikonsablon
segítségével kontrollált módon történt a héjak szélességének és hosszúságának felépítése. A héjaknak – a
fogközökben lévő fekete háromszögek zárása érdekében – „mini szárnyakat” készítettek.
Amint a 15. ábrán látható, négy év használat múltán is
tökéletes a végeredmény. A pontos kezelési terv készítése és végrehajtása eredményeként az esztétika és a
funkció helyreállítható.

www.kia.com

Karizmatikus…
akárcsak Ön.

Kia ProCeed. Stílust teremt.
Kia ProCeed 1.0 T-GDI GT Line most tempomattal, tolatókamerával,
tolatóradarral, RDS rádióval, MP3-lejátszóval, USB-bemenettel,
6 hangszóróval, 8“-os színes érintőképernyővel, Bluetooth csatlakozással,
Android Auto™ és Apple CarPlay™ támogatással.1

Modell

Havi díj

Konstrukció

Kia ProCeed 1.0 T-GDI GT Line

Nettó 89 520 HUF-tól

60 hó / 15 000 km/év

Jelen bérleti konstrukció az Arval Magyarország Kft. tájékoztató jellegű ajánlata alapján készült. A gépjárművek bérbeadását az Arval Magyarország Kft. az ügyfél egyedi hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függően vállalja. Az ajánlatban megjelölt havi díjak 15%-os induló bérletidíj-befizetés, 5 éves futamidő és 75 000 km futásteljesítmény esetén
érvényesek. A bérleti díjak meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével készült, amelyek többek között a választott modellnek, az induló
bérleti díj nagyságának, a futamidő hosszának, illetve a futáskilométer mértékének a változása esetén is módosulhatnak. Az Arval Magyarország Kft. a Magyar Lízingszövetség
tagjaként magára nézve elfogadja a Magyar Lízingszövetség Flotta Bizottsági tagok számára kötelező érvényű Etikai Kódexben meghatározott alapelveket.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről kérjük, érdeklődjön Kia márkakereskedéseinkben!

7 ÉV GARANCIA*

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

A hirdetésben megjelenített autó illusztráció. A Kia ProCeed üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 4,8–7,4 l/100 km, CO2-kibocsátása (vegyes): 125–169 g/km.
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuális jogszabályok által meghatározott mérési eljárás ((EU) 2017/1153) szerinti mérésekből
származnak. A fenti értékek meghatározása az RDE (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás) vizsgálattal kiegészített új WLTP (könnyűgépjárművekre
vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények
ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
1
A Kia ProCeed Android Auto™ és Apple CarPlay™ kompatibilis, úgy tervezve, hogy az 5.0-ás (Lollipop) vagy annál újabb Androiddal rendelkező készülékekkel
működjön. Az Apple CarPlay™ iPhone 5 vagy annál újabb készülékekhez elérhető. Mindkét rendszer képes hangvezérlésre, így lehetővé teszi a sofőr számára,
hogy kezeit a kormányon, szemét pedig mindig az úton tartsa. Az Android Auto™ a Google Inc. védjegye, míg az Apple CarPlay™ az Apple Inc. védjegye.
*Kia 7 éves vagy 150 000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi
(országos) feltételek szerint. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.
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2. eset – preparáció
nélküli porcelán héjak
(18–28. ábrák)
Gyakran alkalmazunk preparálás nélküli porcelánhéjakat. Használatuknak szigorú indikációi vannak. Ezek a diasztéma zárása, a
fogak hosszának növelése (IV. osztályú léziók esetén), illetve a fog-

másodperc elegendő, majd vízzel lemossuk. Ezután a restau rátumok felszínét harminc másodpercig tisztítjuk foszforsavval, egy
éles eszközzel a felszínt ledörzsöljük, és újra vízzel lemossuk. A héjat
ezután ötperces ultraszónikus desztillált vizes fürdőbe tesszük. A felszín megszárítása után két réteg

19. ábra

20. ábra

ívben palatinálisan elhelyezkedő
fogak buccalis irányú megnagyobbítása. Ezen fogpótlások ragasztási protokollja a következő: A protokoll két részre osztható, a fogak
előkészítésére és a restaurációk előkészítésére. A restaurátumok előkészítése a ragasztandó felület 9%-os
folysavas kezelésével történik, annyi
ideig, amennyit az adott restaurátum igényel. Ha hagyományos porcelán folyadékot és port használunk, akkor két percig szükséges
alkalmazni a savat. Líthium-diszilikát esetében viszont húsz–harminc

21. ábra

22. ábra

18. ábra: Diasztéma és nyaki kopás
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Berlin-Chemie/A Menarini Kft.
2040 Budaörs, Neumann János u. 1.
Tel.: 06-23-501-301

*A Ketodex az egyetlen dexketoprofén hatóanyagú vény nélkül kapható
gyógyszer enyhe és középsúlyos akut fájdalmak tüneti kezelésére.

KET2019#16727#

TABLETT
TABLETTA
TA

Ketodex 25 mg filmtabletta, granulátum, 25 mg dexketoprofén filmtablettánként ill. dexketoprofén tartalmú granulátum tasakonként
Kiadhatóság: Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer. OGYI-T-8884/01-18. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! A hatályos „alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis/) honlapon. OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszercsalád keresés esetén: szabadszavas keresésben a termék „Brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA”,
,
ikonra vagy Alkalmazási előírás hiperlinkre történő kattintás. Ártámogatásban nem részesül. A dokumentum lezárásának időpontja: 2019.02.21.
Érvényesség dátuma: 2021.02.21. Referenciák: 1. Ketodex 25 mg filmtabletta alkalmazási előírás 2018.06.21. 2. Ketodex 25 mg granulátum besőleges
oldathoz alkalmazási előírás 2018.03.29. 3. Barbanoj M. et al. Expert Rev. Neurother. 8 (11), 1625-1640. 2008.
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A szék mellett

szilán kerül a fel a ragasztandó felületre, melyet meleg levegővel szárítunk meg. A héj ezután ragasztásra
alkalmas.
Miután izoláltuk a fogakat, a zománcot harminc–negyven másodpercig, a dentint tizenöt másodpercig
kondicionáljuk. Lemossuk, szárítjuk a felszíneket, és a szabaddá vált
dentinfelszínekre primert viszünk
fel. Ezután a bondanyagot viszszük fel, amit viszont nem polimerizálunk, hiszen ekkor egy vékony
bondréteg keletkezne a felszínen,
amely megakadályozhatja a restaurátum pontos illeszkedését a fogon.
Ezt követően a kiválasztott ragasztócementet visszük fel és polimerizáljuk. A sima felszínek eléréséhez
a szélek polírozása szükséges.
A szerzőkről:
Anas Aloum, DBS fogorvosi diplomáját 2006-ban szerezte a Jordan-i
Egyetemen. Protetikai tanulmányait
2007-ben kezdte a Dél-Kaliforniai
Egyetemen Los Angelesben.
Mamaly Reshad főként fogpótlásokkal foglalkozik, és korábbi vezetője
a Konzerváló Fogászat és Fogpótlástani Klinikának a Dél-Kaliforniai
Egyetemen Los Angelesben. 1993ban végzett fogorvosként a London-i
Kings College egyetemen. A konzerváló fogászat szakorvosa lett az Londoni Egyetem Eastman Fogászati
Intézetében. A Dél-Kaliforniai Egyetemen hároméves gyakorlatot végzett
fogpótlástanból. Kaliforniában és
az Egyesült Királyságban praktizál,
illetve a Dél-Kaliforniai Egyetemen
a fogpótlások specialistájaként dolgozik. Az Eastman Fogászati intézet
tanára és tagja a Fogászati Oktatásért
Globális Intézetének.

23. ábra

24. ábra: Folysavas kondicionálás

25. ábra: Mosás és szárítás

26. ábra: Tisztítás, foszforsav alkalmazása

27. ábra: Szilanizálás és szárítás

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork
Vol.7 No.4 – April 2014
28. ábra: Ragasztás után

Fordította: Dr. Czigola Alexandra
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GÁLAEST

10 éves az Alpha Implant
– 30 éves az Alpha-Bio Tec
A 10 éves Alpha Implant Kft. nagyszabású gálaestje a Magyar Nemzeti Galériában
A 10 éves Alpha Implant Kft. nagyszabású gálavacsorája hatalmas sikerrel került megrendezésre a Magyar
Nemzeti Galériában.
A 30 éves Alpha-Bio Tec két nemzetközi előadójának,
dr. Alessandro Acocella és dr. Giampiero Ciabattoni,
Implantációs fogászat: a digitális munkafolyamatok című

előadását hallgathatták meg az érdeklődők a közel
250 fős rendezvényen. Az est második felében Erdélyi Attila, az Alpha Implant Kft. ügyvezetője „Visszatekintés” című előadásában bemutatta a cég múltját,
és köszönetet mondott a cég ügyfeleinek, kiemelve
tízéves bizalmukat.
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MOK-figyelő

Tájékoztatás EESZT csatlakozási kötelezettségről
2020. január 1.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy 2020. január 1. határidővel valamennyi egészségügyi szolgáltató
számára, így a fogorvosok számára is (magánszolgáltatók is!) kötelező az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) való csatlakozás, 2020. június 1. napjától pedig az adatszolgáltatás.
A csatlakozás menetével és az adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat az alábbi linken találják:
https://e-egeszsegugy.gov.hu/maganszolgaltatoi-csatlakozas-2019
Az esetleges kérdéseikkel kérjük, hogy közvetlenül az EESZT működéséért felelős Állami Egészségügyi Ellátó
Központhoz (ÁEEK) legyenek szívesek fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: 1125 Budapest Diós árok 1-3.
Telefon: +36 1 920 1050
E-mail: helpdesk.eeszt@aeek.hu

Tájékoztatás továbbképzésekről
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét az alábbi internetelérhetőségen találják meg: www.oftex.hu.
A fenti oldalon tájékozódhatnak a továbbképzési programokról, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető
pontszámról, a továbbképzések szervezőiről és egyéb paramétereiről.
Közzéteszi:
MOK Fogorvosok Területi Szervezete

Minden kedves olvasónknak
és hirdetőpartnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk!
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata
A Magyar Fogorvos szerkesztősége

GYORSAN FELSZÍVÓDÓ
LÁGY KAPSZULA*

A gyomor-bélrendszer bizonyítottan
jobban tolerálja, mint az ibuprofen
folyadék kapszulát.1
GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Tel.: +36 1 225 5800, www.gsk.hu, CHHU/CHVOLT/0029/18, elkészítés dátuma: 2018. 04. 13. Diklofenák-kálium
hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. * Diklofenák-kálium tablettához képest.
1
Forrás: Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula Alkalmazási Előírás; C. Hawkey at al., Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Endoscopic evaluation of the gastro-duodenal
tolerance of short-term analgesic treatment with 25 mg diclofenac-K liquid capsules; Aliment Pharmacol Ther. 2012; 35 (7): 819-27.

Tájékoztató anyag egészségügyi dolgozók számára • Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula • Hatóanyag: 25 mg diklofenák-káliumot tartalmaz lágy kapszulánként. Farmakoterápiás csoport: Gyulladásgátlók
és reumaellenes készítmények, nem-szteroid ecetsav-származékok és rokon vegyületek, ATC kód: M01AB05 Javallatok: Fájdalomcsillapítás: fejfájás, fogfájás, menstruációs fájdalom, reumatológiai és izom
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Továbbképzés

Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs, Dr. Minya Fanni,
Dr. Trimmel Bálint, Dr. Simonffy László

Dr. Palásti Levente, Dr. Iványi Dóra, Dr. Oberna Ferenc,
Dr. Kivovics Márton

Az implantológia helye a fogcsírahiányos esetek ellátásában

Fogászati implantáció biszfoszfonát terápiában részesülő
betegeknél
Irodalmi összefoglaló (1. rész)

Fogorvosi Szemle, 112. évf. 3. sz. 2019. 77–81.

Fogorvosi Szemle, 112. évf. 3. sz. 2019. 87–93.

Andrea Savi, Oliviero Turillazzi

Dr. Anas Aloum, Dr. Mamaly Reshad

Adhezív fogpótlások
5 éves tapasztalat preparáció nélküli és minimális preparációt
igénylő technikák terén

Kezelési terv készítése az esztétikai fogászatban

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/4. 162.

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/4. 180.

Jól bejáratott
Szolnoktól 20 km-re,

Törökszentmiklóson
6800 fős NEAK finanszírozott
privatizált vegyes

fogászati praxis eladó.
Érdeklődni lehet: 06-20/366-9978

Sopron
városában 5300 fős, állami finanszírozású vegyes

fogászati praxis joga eladó.
Irányára: egyéves NEAK finanszírozás.
Elérhetőség: 06-30/9363-075, 06-30/9866-383
vagy attilakovacsdr@yahoo.com

fogorvosi körzet praxisjoga
Szabadbattyánban

eladó.
Lakosság száma 5000, állami finanszírozású
vegyes praxis.
Ár: megegyezés szerint.
Elérhetőség: kellei.gyorgyi@gmail.com vagy
+36/30-522-2649

Nagykanizsán
(kórház közelében)

fogorvosi magánrendelő
eladó
a hozzátartozó egyéb orvosi tevékenységre
alkalmas helyiséggel. Alapterület: 38 m2
Érdeklődni: +36-30/916-6485
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Ártalomcsökkentés és tudomány
Több mint egymilliárd ember dohányzik a világon, és ez a szám – a népességnövekedési
előrejelzésekre figyelemmel – 2025-ben is hasonlóan alakul majd a nemzetközi előrejelzések
szerint. Tehetünk-e valamit azért, hogy a dohányzással kapcsolatos ártalmakat csökkentsük?

A

z egyértelmű, hogy a dohányzás káros az egészségre, egészségügyi következményei komoly aggodalomra adnak okot.
Nem véletlenül, hiszen ahogy a fenti számokból is látszik, ez a
probléma a világon és hazánkban is a társadalom jelentős részét
érinti.
Köztudott, hogy a cigarettázás ártalmas, és számos betegség kialakulásáért felelős, kevesen tudják azonban, hogy miért.
A legtöbben a nikotint – ami valóban erős függőséget okozó
anyag – tartják a betegségek kialakulásáért leginkább felelős
összetevőnek, pedig a tudomány mai állása szerint elsődlegesen
nem a cigarettában található nikotin, hanem az égés és az égés
során keletkező füst az, ami a dohányzással kapcsolatos megbetegedések fő okozója. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy cigarettázáskor nem csak a dohányos saját szervezetét érik a füstben
keletkezett káros anyagok, hanem a környezetükben lévőkét is.
Egyértelműen kijelenthető, hogy a dohányzás ártalmainak teljes
kiküszöbölését kizárólag a dohány- és nikotintartalmú termékek
fogyasztásától való tartózkodás biztosíthatja, ha az ember rá sem
szokik a dohányzásra.
Ahogyan a dohányosok számáról szóló felmérés is mutatja,
még mindig sokan vannak, akik az ismert egészségügyi rizikót
vállalva vagy azt figyelmen kívül hagyva is rágyújtanak. Ebben
az esetben, ha valaki a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni akarja a dohányzással kapcsolatos egészségügyi ártalmakat,
a leszokásnál nincs jobb választás. Azt, aki elhatározza magát és
le akar szokni, azt minden létező eszközzel támogatni kell ebben.
A dohányosok egy része azonban minden figyelmeztetés ellenére sem hagyja abba a dohányzást, és inkább vállalja a kockázatokat, esetleg megpróbálkozik más megoldásokkal. Azok számára, akik valamilyen okból nem szoknak le, ma már léteznek
olyan különféle füstmentes technológiák is, amik a felnőtt dohányosokat segíthetik abban, hogy a cigarettánál kevésbé káros
alternatívát választhassanak, és így mérsékeljék a dohányzás
következtében felmerülő egészségügyi kockázatokat.
Ehhez nem árt tisztában lenni azzal a ténnyel, hogy elsősorban az égés és az így keletkező cigarettafüst felelős a szervezetbe
jutó káros anyagok nagy részéért.
A cigaretta füstje több ezer mérgező vegyületet, így arzént,
formaldehidet, cianidot, ólmot, nikotint és szén-monoxidot tartalmaz, ezek közül több százról már bizonyították, hogy egyértelműen összefüggésbe hozhatók különféle betegségek kialakulásával. Ezen kutatási eredményekre tekintettel az egyes alternatívák

kifejlesztése során cél az égés és a füst csökkentése volt. Ha
ugyanis nincs égés és füst, nagyságrendekkel kevesebb káros és
potenciálisan káros anyag szabadul fel, ráadásul még a füst sem
bosszantja a dohányzó ember közvetlen közelében lévőket, mert
gyakorlatilag nincs is.
A különböző típusú füstmentes technológiák égés és füst nélkül működnek, így amellett, hogy kevesebb toxikus anyagot szabadíthatnak fel működésük során, nem csak maguk a használók,
de a környezetükben tartózkodók is kevesebb mérgező anyagnak vannak kitéve, mint a cigarettafüst esetében.
Az már most látszik, hogy további kutatásokra van szükség
ezekkel a füstmentes technológiákkal kapcsolatban, és bár az
eddigi kutatási eredmények optimizmusra adhatnak okot, még
kérdéses, hogy használatuk hosszabb távon pontosan milyen
egészségügyi hatásokkal jár. Fontos tudni, hogy a füstmentes
technológiák sem kockázatmentesek, hiszen ezek is nikotint juttatnak a szervezetbe, ami erős függőséget okozó anyag, továbbá
a nikotin megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást.
A dohányzás ártalmainak teljes kiküszöbölését pedig továbbra
is kizárólag a dohány- és nikotintartalmú termékek – akár paszszív – fogyasztásának teljes abbahagyása biztosíthatja.

A cikk társadalmi célú reklám, megrendelője
a Philip Morris Magyarország Kft.
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Köszöntő
Alapításának 250. évfordulója alkalmából a Semmelweis Egyetem
hagyományosan megszervezte az ötven és hatvan éve végzett
öregdiákjainak arany- és gyémántdiploma átadását. A Fogorvostudományi
Kar néhány éve önálló jubileumi díszoklevél-osztó ünnepséget rendez,
melyen az egykori évfolyamtársak közül ezúttal dr. Gerber Alajos
köszöntötte az alma matert. Az ő beszédét szeretnénk közreadni, mert
úgy gondoljuk, hogy mély és nemes gondolatai korrajznak is tekinthetők,
hiszen a hallgatói élet mozzanatait, az orvosi életpálya érdekes aspektusait
ábrázolja; értékrendről, hivatástudatról, a gyógyító munka szépségeiről szól.

Tisztelt Rektorhelyettes Úr! Tisztelt Dékán Úr!
Tisztelt eg yetemi vezetők és ünneplő társak!
„Hálásan köszönjük a 250 éves Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar Tanácsától kapott gyémántdiplomát. Örömmel tölt el, hogy még személyesen át
tudtuk venni. Az meg különösen nagy boldogság számomra, hogy a gyémántdiplomát dékán fiamtól vehettem át. Jövőre talán már egy unokám is tőle kap fogorvosi diplomát.
65 évvel ezelőtt 1954-ben indult a Fogorvosi Karon az
első ötéves évfolyam (az előző években csak az Általános Orvoskarról vettek fel hallgatókat). A híres pszichiáter, Viktor Frank szerint: „Egy átélt regény értékesebb,
mint csupán egy megírt”. Mi átéltük.

1952-ben, érettségi után kezdtem jelentkezni, de két évig
sorozatban kaptam az értesítést: megfelelt, de helyhiány
miatt felvétele nem lehetséges, így a termelőmunkában
építhettem a szocializmust. Hasznomra vált, mert utána
másként láttam a világot és az embereket. Szigorúan igyekeztek megakadályozni, hogy generációk alakuljanak ki.
Fogászatban tevékenykedő – orvos, fogtechnikus – szülőknek gyermeke ne folytassa ezt a hivatást, mert ez már
kapitalista összefonódás lett volna. Végül, mintegy ötven
hallgatóval indult az új Kar. Az egyetemi évek megtanítottak az önnevelésre, küzdésre. Igazi baráti társakként
voltunk együtt. Egymást segítve készültünk a vizsgákra.
A legnehezebbet, az anatómiát, egyikünk lakásán, a szőnyegen ülve kérdezgettük egymástól. A nagyteremben
együtt boncoltunk. Örültünk egymás sikerének. Elége-
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dettek voltunk a délelőtt elfogyasztott fél liter tejjel, két
kiflivel. Különböző épületekbe kellett átmenni órákra.
Igyekeztünk mindig vidámak maradni. Vizsgatantárgyak
között volt a marxizmus-leninizmus, orosz nyelv, honvédelem. Külföldi utazásról se álmodhattunk. A fogászati
tárgyakat igyekeztünk a lehető legjobban elsajátítani.
Sok közös nyári-téli kirándulás és otthoni táncolások
emléke maradt meg bennünk.
Visszanézve a hat és fél évtizedre, nem a kopár tarlót,
inkább a teli magtárakat látjuk. Az első két évben nyári
egy hónapos katonai kiképzést is vidáman, dalolva (néha
gázálarcban) viseltük. Igaz, itt is sok biztatást kaptunk,
hogy a ránk terített ponyva megvéd az atomsugárzástól.
Jövőre – mondta az ezredes elvtárs – mindnyájan már
egy-két évvel idősebbek lesznek a sikeres képzéshez. ’56
nyarán itt kaptunk értesítést a kormányzati vezetőváltozásokról. Érzéseinket nem mertük kimutatni.
Történelmi időt éltünk ’56 októberében. Volt lehetőség
a tanévben is kórházi gyakorlatra. Néhányan külföldön
folytatták tanulmányaikat.
Az alapot, az egyetemi légkört nagyrészt oktatóinknak
köszönhettük, akik nem csak oktattak, de példájukkal
neveltek is. Az igazi értékekre irányították figyelmünket. Törekedtek, hogy a bennünk lévő talentumokat is
felszínre hozzák. Életkoruk és szaktudásuk hitelessé
tette őket előttünk. Éreztük, hogy figyelnek ránk, és a
gyakorlatokon is segítenek. Csak néhány oktató nevet
említek: Szokolóczy Syllaba Béla, Csiba Árpád, Bartha
Miklós, Záray Ervin, Földvári Imre, Huszár György,
Pataki István, Tóth Pál, Sugár László, Bánóczy Jolán,
Sallai Kornélia, Ferenczy Károly, Molnár László. Többen a szaktárgy mellett saját élményeikkel is színesítették előadásaikat.
Balogh Károly dékán az utolsó évben heti rendszerességgel készített fel Klinikai fogászat címmel. Lelkesített, hogy majd tudományos munkával, mint kövekkel
is növeljük tovább a Magyar Fogászat épületét. (Hozzá
is járultunk néhány tanulmánnyal, és egy szakrendelő
indítással.)
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’59-ben negyvenen kaptunk diplomát. Az első két évben
vidéken kellett dolgoznunk. Havi bérünk 1700 forint volt.
A felszerelésünk és anyagaink is kezdetlegesek voltak.
Ezt követően is létrejöttek boldog házasságok, keresztszülőségek. Igaz barátságok kötnek ma is minket. Igyekszünk utódainknak is az igaz értékeket felmutatni (dédunokáinknak is).
Az ember nem változott. Környező világunk viszont
sokat. Régen a tárgyakat használtuk és az embereket szerettük – mondja John Powell. Ma fordítva: A tárgyakat
szeretjük, és az embereket használjuk! Nekünk nem tartottak előadást a lélekről. De tudtuk, hogy egy belső hang
irányít a jó felé (GPS sem volt.) A nagy költő Goethe
figyelmeztet: „A boldogságot nem lehet ajándékba. kapni.
Egyetlen titka: adni, és mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, hitet, és sok, sok, önzetlen tiszta szeretetet”.
Az öreg kút című ismeretlen költő verse ma is közel áll
hozzám. Kérdezi a kutat: Nem fárasztó mindig csak
adni? A válasz lényeges: A forrás nem én vagyok,
kapom, és én csak tovább adom vidáman, csendesen,
szabadon.
Idősebb kollégák figyelmeztettek, hogy a fog végén
van egy ember. Az orvos személye is gyógyít. Menynyire vagyunk együttérzők? Az érzelmi intelligenciát
is növelni kell, nem csak az értelmit. Az empátia ma is
nélkülözhetetlen. A növekvő technikai képességek ellenére jobb ma is, ha a beteget nem géptől gépig, inkább
lélektől lélekig küldjük. Úgy gondolom, volt értelme az
életünknek. Most is érezzük, nem nekünk van szükségünk másokra, hanem ránk van szükség. Szép gondolat:
„Leáldozó napnak, téli verőfénye, meleget már nem ad,
de világíthat fénye”. Ha van miért élni, akkor érdemes
világítani is, csak erőt kell kérnünk hozzá.
Jubiláló Egyetemünknek hálás szívvel köszönjük az
elmúlt évek oktató-nevelő munkáját és igyekszünk majd
az értékes gyémántdiplomát vonzóvá tenni az utódok
számára is.
Kívánjuk, hogy Isten áldása legyen a 250 éves Egyetem
további életén is!”
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MFE Fogpótlástani Társaságának XXIII. kongresszusa
Szegedi Fogorvos Találkozó és Tudományos Konferencia

2019. október 3-5. között került megrendezésre a
Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Társaságának XXIII. kongresszusa, valamint a Szegedi Fogorvos Találkozó és Tudományos Konferencia. A háromnapos rendezvénysorozat továbbképzéssel kezdődött, és
Esztétikai workshop kurzussal egészült ki.
A „Magyar Fogpótlástanért” emlékérmet idén dr. Gerle
János és dr. Somog yi Endre adjunktus uraknak, a Semmelweis Egyetem munkatársainak ítélte a Társaság, a fogpótlástan területén kimagasló munkásságuk elismeréseként. Az Országos Diákköri Konferencián tartott kiváló
előadásáért dr. Fehér Dóra és dr. Saláta József (Semmelweis
Egyetem, FOK) vehette át a Társaság jutalmát.
A rendezvényen nem csak a fogpótlástan, hanem a szájsebészet, fogszabályozás és a fogorvoslás egyéb témáiban is hangzottak el előadások. Meghívásunkra hazai és
külföldi előadók érkeztek, akik igen tartalmas és érdekes
információkat osztottak meg a hallgatósággal.

Örömmel számolunk be a PhD hallgatók találkozójáról, amelyet ezúttal harmadik alkalommal rendeztek meg
a társaság kongresszusának keretein belül. A bejelentett
előadások száma örvendetesen nagy volt, ami jól mutatja
a fogpótlástan iránti érdeklődés emelkedését.
A társasági események, az állófogadás és a bankett helyszínéül az SZTE patinás központi épülete szolgált. Az
aktív résztvevők szombat délután közös kocogással zárták a rendezvényt, amit az újjávarázsolt újszegedi ligetben nézhettek meg a kevésbé aktív szurkolók.
A „Magyar Fogpótlástanért” emlékérem díjazottjai 2019-ben:
Dr. Gerle János 1972-ben szerzett fogorvosdoktori diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel.
1977-től a Fogpótlástani Klinika munkatársa. 1978-ban
fog- és szájbetegségek, 2004-ben konzerváló fogászat
és fogpótlástan szakvizsgát szerzett. 1991-től a Kútvöl-

dr. Gerle János

dr. Fehér Dóra
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dr. Somogyi Endre

dr. Saláta József

gyi Oktató Kórházban a Fogászati Osztály tanulmányi
felelőse, később főorvosa lett, jelenleg a SE FOK Oktatási Centrum Igazgatóságát vezeti. Az újjászerveződött
Magyar Orvosi Kamara alapítója, jelenleg a Magyar
Orvosi Kamara fogorvos alelnöke.
Több mint ötven tudományos közleménye jelent meg,
több tankönyv fejezeteinek szerzője. Rendszeresen
szervez továbbképző rendezvényeket és tart továbbképző előadásokat. Főbb klinikai kutatási területe a
teljes és részleges foghiányok pótlása, speciális fogpótlások készítése és a helyreállító, rehabilitációs
protetika.
1981-ben Körmöczy Zoltán Pályadíjat kapott a Fogorvosi Szemlében megjelent közleményéért. 1982-ben az
Egészségügy Kiváló Dolgozója, 1992-ben a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetésben részesült. 2000-ben Hippokratész Emlékérmet vehetett át
a Magyar Orvosi Kamarától. 2011-ben a Semmelweis
Egyetem által adható legmagasabb kitüntetéssel, a Pro
Universitate Díjjal tüntették ki. 2017-ben lett a Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója.

Dr. Somog yi Endre 1969-ben évfolyamelsőként, summa
cum laude eredménnyel végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán. 1969-ben Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérmet kapott. Ugyanebben
az évben felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karának Fogpótlástani Klinikájára, ahol klinikai orvosi, majd tanársegédi, később osztályvezető adjunktusi beosztásban
dolgozott. 1971-ben fog- és szájbetegségek, 2005ben konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsgát
tett. 1972 óta vesz részt a klinika oktatásának szervezésében, 2010-ig a klinika oktatási felelőse volt. Fő
érdeklődési köre a kombinált, illetve implantációs
fogpótlások elmélete és gyakorlata. A klinikai gyógyító tevékenységben klinikai főorvosi minőségben
vesz részt, problémás esetek megoldásában is segédkezik. Tudományos közleményeinek száma 42. Szakmai és társadalmi munkája elismeréseként több kitüntetést kapott, többek között 2005-ben az egészségügyi
miniszter Pro Sanitate díját, valamint 2017-ben a Semmelweis Egyetem Pro Universitate ezüst fokozatát.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
A Fogpótlástani Társaság
Elnöke

Dr. Baráth Zoltán
SZTE FOK
Dékánja

Prof. Dr. Radnai Márta
A Fogpótlástani Társaság
titkára
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10. Jubileumi találkozó
– Zsámbék
Ez év szeptember 27-én rendeztük meg a 10. Jubileumi baráti
találkozót Zsámbékon. 2009-ben dr. Bencze Istvánnal a sport,
szabadidő és szakmai előadások gondolatiságát összegyúrva
létrehoztunk egy olyan hiánypótló programot, ahol ismert
előadók mellett más szakemberek is szóhoz juthatnak. Célunk volt
természetesen az is, hogy a kerekasztal-beszélgetéseken a szakmai
fejlődésünket szolgáló témák kerüljenek napirendre.

Fővédnökünknek Szabó György professzor urat választottuk, aki örömmel tett eleget felkérésünknek. Szakmai
programunk gyakorlati kurzusait az SGS Dentalnak és
az Osstem Kft-nek köszönhettük. A résztvevők sok
értékes információt és gyakorlati útmutatót kaptak az
implantáció technikájával kapcsolatban, továbbá megismerkedhettek egy új, egyszerűen alkalmazható csontpótló rendszerrel, ami sokféle augmentációs technikához ad segítséget.
Az előadások fő témakörét a digitális technikák ismertetése alkotta. Nagyszerű előadást hallottunk dr. Piffkó
József professzor úrtól, dr. Makausz Gyula pedig a
PlanMaster beszélő számítógépes asszisztens rendszert
mutatta be. Dr. Korchma Enikő a hepatitis C és egyéb
fertőző betegségekről osztott meg velünk érdekes
információkat. Dr Spengler Péter a Berdent implantációs rendszerrel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatait
ismertette. Dr. Benedek Gáborral a human csontblokkokkal szerzett tapasztalatairól beszélgettünk, gondolatai sok kérdést vetettek fel a kollégák körében.
A kerekasztal első blokkjában érdekes előadás hangzott
el a Denti System legújabb kutatásairól dr. Vajdovich
István professzor úr, valamint dr. Török Zsolt és
Körtvélyessy Győző jóvoltából. A második részben az
implantációban bekövetkezett koncepcióváltás volt a
fókuszban. A kerekasztal moderátorai dr. Szabó György,
dr. Windisch Péter professzor urak, valamint dr. Kámás

Attila és dr. Koronczay László voltak. Az estig tartó
beszélgetést az elmúlt tíz év zsámbéki találkozóiról
készített film zárta.
A jubileumi vacsorán emlékajándékok, fi nom borok,
interaktív bűvész show és az elmaradhatatlan bandázás a kertben, az emlékfánál tette felejthetetlenné a
napot.
Szombaton a sportolni vágyók jógával és tenisszel
kezdtek kissé fáradtan, de annál nagyobb lelkesedéssel.
A teniszverseny helyezettjei:
1. Dr Tálos Marianna–Dr Tóth Péter
2. Dr. Póta Sándor–Vaslaki Krisztián
3. Dr. Salamon László–Dr. Spenger Péter
A délelőtti kerekasztal-beszélgetésen dr. Parádi József
pszichiáter tartott felejthetetlen előadást az álmokról,
majd Perjési Annának köszönhetően, egy fantasztikus
művészetterápiás foglalkozás részesei lehettünk.
Az elmúlt tíz év tapasztalatai azt mutatják, hogy a baráti
hangulatú szakmai összejöveteleknek van létjogosultsága, így 2020. szeptember 26-27-én ismét várunk szeretettel mindenkit Zsámbékon. Köszönjük a támogatóknak, az SGS Dental, Denti System Kft., Osstem
implant, PlanMaster, Bredent, Dentium Kft. cégeknek,
hogy ez a program létrejöhetett.
Tálos Mariann, Bencze István

Magyar Fogorvos 2019/4

199

Tízéves a Straumann Magyarországon
Tíz évvel ezelőtt, 2009 októberében nyitotta meg
budapesti irodáját a svájci székhelyű Straumann vállalat. A társaság mai működésének biztos alapjait egy
disztribútor tette le, amikor megkezdte a Straumann
termékek hazai forgalmazását. A közvetlen képviselet létrehozása egy fontos mérföldkő, nagy előrelépés
volt a cég életében, ugyanis ezzel egyidőben, tíz évvel
ezelőtt, az irodával együtt egy raktárbázis, ügyfélszolgálat és szakképzett orvoslátogató csapat kezdte
meg működését a piacon. Akkoriban a Straumann
kizárólag a prémium szegmensben volt aktív, amely
mind Magyarországon, mind világviszonylatban az
értékesített implantátumok mennyiségének körülbelül 20–30%-át jelentette.
Az első néhány év nehéz volt, hiszen a felhasználók jelentős hányada által generált keresletet a
piacon már aktív versenytársak lefedték, azonban
a kiváló csapatmunka eredményeképpen sikerült
tíz év alatt a forgalmat megötszörözni és a létszámot megháromszorozni. Az azóta eltelt időszakban
jelentős fejlesztések történtek a fogászat terén, a
korábban jellemző fogpótlás helyett inkább az esztétika és az ehhez kapcsolódó szakterületek kerültek előtérbe. Ma már minden negyedik páciens esztétikai megfontolásból keresi fel fogorvosát.
A Straumann tulajdonosai hamar rájöttek, hogy a
piac fejlődése az esztétikai fogászat irányába mutat,
amelyben az implantátumok csak egy kis szeletet
képviselnek.
2018-ban a globális implantátumpiac mintegy
25 millió darab termék értékesítését jelentette,
melyből nagyságrendileg 6,5 millió darab prémiumkategóriás terméknek minősül. Ez a teljes piac egynegyede, a fennmaradó körülbelül 75% az úgynevezett non-prémium termékek értékesítését jelenti.
A Straumann hosszú ideig kizárólag a prémiumkategóriában volt aktív, azonban jelentős potenciált
látott a non-prémium szegmensben. A vállalat felismerte, hogy a termékfejlesztésen kívül a piaci növekedés leginkább akvizíciók útján lehetséges, ezért
az elmúlt nyolc év során, több, az esztétikai fogászat terén jelentős piaci jelenléttel bíró céget is felvásárolt, köztük digitális eszközöket és szoftvereket gyártó, orthodoncia területén aktív, vagy egyéb
fogászati technológiai cégeket, és nem utolsósorban
implantátumgyártó cégeket, melynek egyik legjelen-

tősebb mérföldköve a brazil Neodent vállalat felvásárlása volt.
A Neodent piacvezető Brazíliában, több mint 60
piacon rendelkezik aktív jelenléttel, és évente közel
2 millió implantátumot értékesít világszerte. A világ
egyik legkorszerűbb gyárával rendelkezik, és az igényességéről híres brazil fogászati piacon hosszú évek
óta piacvezető. Termékei korszerű, innovatív és megbízható megoldási lehetőségeket kínálnak versenyképes áron.
A Neodent felvásárlását még több ügylet követte, a
vállalat megszilárdította pozícióit a prémium és nonprémium termékek piacán, emellett bármely típusú
implantátummal kompatibilis, prémium minőségű
protetikai megoldásokat is értékesít. A technológiai
fejlődés elengedhetetlen részeként felvásárolt egy, a
digitális megoldások területén aktív kanadai céget is:
a 2007-ben alakult Dental Wings piacvezető a digitális
fogászati technológia K+F és gyártás területén, digitális eszközöket, többek között szájszkennereket, laborszkennereket forgalmaz, emellett egyéb, az irányított
sebészet területén használható digitális eszközökhöz
nyújt megoldást. A 2006-ban alapított, világszerte
több millió átlátszó fogszabályozót értékesítő amerikai ClearCorrect felvásárlásával pedig a Straumann
megvetette a lábát a fogszabályozók piacán is.
A magyarországi cég tizedik születésnapját koronázta meg az új Straumann Képzési Központ októberi
átadása. Mind a Straumann csoport, mind a magyarországi vállalat kiemelt fontossággal kezeli, hogy ne
csak az értékesítésben legyen jelen, hanem a fő tevékenységét kísérő, hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások területén is úttörővé váljon, egyedit alkosson. Ennek megfelelően a vállalat vezető szerepre
törekszik a magas színvonalú szakmai tudásmegosztás és fejlesztés területén is, melynek hatékony megvalósítása érdekében alakította ki a Straumann Képzési
Központot, és októberben megkezdte a Straumann
csoport teljes portfolióját felölelő szakmai tréningek
szervezését.
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Látássérültek tandemtúrája
Hosszú évek óta tudok róla, hogy van egy egyesület, melynek
keretében látó és látássérült résztvevők tandemen körbekerekezik a
Balatont. A közelmúltban zajlott le a kilencedik tókerülő túra, nagy
örömet és élményt szerezve minden segítőnek és sérült társaiknak.
Eltelt kilenc év, mire tudatosult bennem, hogy ennek a nem
mindennapi karitatív tevékenységnek a mozgatója, az egyesület
alapítója és elnöke egy fogorvos kolléganőnk, dr. Tálos Mariann.

Herczeg Olga: Kedves Mariann! Honnan jött az indíttatás eg y
komoly szakmai karriert befutott „jól menő” budapesti kollégának ahhoz, hog y karitatív tevékenységet folytasson?
Tálos Mariann: Először is semmiképpen nem nevezném
magamat „jól menő” szájsebésznek, inkább egy szakmáját
nagyon szerető, szájsebész fogorvosnak. Azt hiszem, én
még annak a generációnak a szülötte vagyok, akinek fontos az empátia, hiszen ezt a hivatást éppen ezért választottam, hogy a betegeknek, akik megtisztelnek a bizalmukkal, a legjobb szakmai tudásom szerint segíthessek.
Az orvoslás lényege szerintem ez kell, hogy legyen, még
akkor is, ha az idők és nézetek nagyon megváltoztak.
A karitatív tevékenységem másik eredője az, hogy nagymamám egy Somogyvári gyermekotthonban dolgozott,
és számunkra természetes volt, hogy a családi asztal körül
gyakran állami gondozott gyerekek is ültek, testvéremmel
már akkor megtapasztaltuk ezt az érzést.
H. O.: Az eg yesület volt az első, vag y korábban is végeztél
hasonló tevékenységet?
T. M.: Testvéremmel már gyerekkorunkban is gyakran segítettünk szegényebb iskolatársainknak, majd felnőttként idősek otthonába jártunk, de iskolákba is vittünk adományokat. Ezt mindig örömmel és jó szívvel
tettük. Felnőttkorunkban úgy hozta az életünk, hogy
mindketten Budapestre kerültünk, és baráti társaságunk is úgy szerveződött, hogy szép számmal akadtak
köztük karitatív emberek, ezért 2011-ben úgy döntöttük, hogy ezt a tevékenységet egyesületi formában folytatjuk, és létrehoztuk a „Mozdulj! Közhasznú Egyesület”-et, melynek alapító tagjai között családunk tagjai is
ott vannak.

Az Egyesület a fogyatékkal élő emberek támogatását
vállalta fel, olyan programok megszervezésével, amelyek során bemutathatóvá válik az általuk létrehozott
érték. Célunk volt továbbá, hogy a sport és a művészet
segítségével egy olyan integrált közösséget teremtsünk
meg, ahol a legnagyobb természetességgel viszonyulunk egymáshoz. Az elmúlt nyolc évben sok olyan programot szerveztünk, amelyek hagyománnyá váltak. Ilyen
az integrált úszóverseny, ahol egy csapatban versenyeznek fogyatékkal élők és ép társaik, így megtapasztalhatják, hogy nincs lehetetlen. Művészeti programjainkban
ismert művészek segítik látássérült, mozgássérült fellépőink bemutatkozását.
H. O.: Hog yan történik a Balaton-kerülés? Nag y felelősség
lehet a tandemen sérült társakat vinni, és nem mellesleg 25 dupla
kerékpárt moz gatni.
T. M.: A látássérülteknek szervezett Balaton-kerülő
tandem kerékpártúránk mára mozgalommá vált, az idén
kilencedik alkalommal kerültük meg a Balatont rekordszámú résztvevővel, 26 tandem kerékpárral és 15 szólóbiciklivel. Az egyéb segítőkkel így 75-en voltunk a hat
nap során. Ez a túra nem csak a kerékpározásról szól,
hanem a bizalomról és az egymástól való tanulásról is,
hiszen egy vak ember öt napra rábízza magát a segítőjére, méghozzá úgy, hogy a segítő és a látássérült gyakran a túra nulladik napján találkozik először egymással.
Fantasztikus megtapasztalni azt a fajta együtt gondolkodást, szeretetet és egymásra figyelést, ami ilyenkor kialakul közöttük. A kerékpártúra kiváló lehetőség arra is,
hogy egyéb tevékenységeket belecsempésszünk a programba, például civil szervezetek és önkormányzatok

Fájdalommal járó száj- és
garatüregi gyulladásos
megbetegedések helyi kezelésére
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képviselőivel találkozunk, meglátogatjuk a Balaton történelmi emlékhelyeit, természeti szépségeit, és kipróbáljuk a Balaton adta vízi sport lehetőségeit is.
H. O.: Volt idő, amikor a „kötelességeszme” az arisztokrácia
szép hag yománya volt. Kedvenc íróm, Bánffy Miklós regényeiben visszatérő gondolat, hog y minél több birtokkal rendelkezik valaki, annál többet kell tennie a köz jóért. Akinek több
adatott, több kötelessége is van. Széchenyinél is hasonlót olvashatunk. Ma mindenhonnan az „élj a mának” „valósítsd meg
önmagad” szlogen árad, ritkábban hallani, hog y „segíts másokon”. Ilyen közegben hog yan lehet szerezni támogatókat? Menynyi jó szándékú embert lehet megmoz gatni?
T. M.: A túránk megalakulása civil és baráti segítségnek
köszönhető, bár minden évben sikerül egy-egy céget is
találnunk, aki pénzösszeggel vagy termékkel támogatja
a munkánkat. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt
években támogatóink között tudhatjuk a Lions Klubok
Magyarországi Szövetségének több tagját, így a Soproni,
Fonyódi, Balatonlellei és Kaposvári Lions Klub tagjaitól is kaptunk már segítséget. Kezdetben nagyon nehéz
volt támogatókat szerezni, de az utóbbi években a folyamat felgyorsult, egyre többen segítenek, és kívülállók is
örömmel vesznek részt a túrán. Az évek során kialakult
egy kb. 15–20 főből álló segítő csapat, akire mindig lehet
számítani. Ezek a kapcsolatok mára már barátsággá alakultak. A társadalmi felelősségvállalást alapvető kötelességünknek tartjuk, és elvárjuk mindazoktól, akik hivatásuk, társadalmi és anyagi lehetőségeik révén megtehetik.
Biztos vagyok benne, hogy a segítségnyújtás képessége
mindannyiunkban benne lakozik. A segítség nem csak

anyagi kérdés, hiszen egy apróság is lehet nagy adomány,
a legfontosabb, hogy észrevegyük, hol van a legnagyobb
szükség segítő kezekre. Sohasem szabad szem elől
téveszteni azt a célt, hogy minden körülmények között
esélyt adjunk a rászorulóknak.
H. O.: Nem mintha ez a sok tiszteletreméltó tevékenység nem
lenne elég, végzel-e eg yéb segítő vag y közéleti munkát?
T. M.: Más karitatív tevékenységre nincs időm a mindennapi munka és a család mellett, de öt éve tagja vagyok
a MAFIT vezetőségének, ami nagy megtiszteltetés számomra. Fontosnak tartom, hogy a fogorvosok között
kollegiális kapcsolat alakuljon ki. Ezért hoztuk létre tíz
évvel ezelőtt – magánkezdeményezésként – szakmai,
baráti találkozónkat Zsámbékon, ahol a résztvevők nem
csak szakmai programokon vehetnek részt, de a sport és
a szabadidős tevékenységek is fontos szerepet kapnak.
Mindennapi munkám során szívesen tanítok olyan kollégákat, akiknek a tudás érték, és aki ezzel az értékrenddel
szeretne a hivatásában kiteljesedni.
H. O.: Köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hog y a hivatásod magas
szintű művelése mellett még nag yon sokáig tudjál mások megsegítésére – ilyen nem mindennapi módon – időt és energiát szentelni.
Dr. Herczeg Olga
Az érdeklődő kollégák a „Mozdulj! Közhasznú Egyesület” munkájáról, az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatnak:
Facebook oldal: https://www.facebook.com/mozduljeg yesulet/
Honlap: www.mozduljeg yesulet.hu
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MAFIT által meghirdetett, pályázat alapján elnyerhető
Kovács D. Géza díj
A pályázat célja: fiatal, dentális implantológiával, tudományosan foglalkozó kollégák támogatása.
A pályázat feltételrendszere: pályázni lehet minden
35 év alatti kollégának, aki abban az éves ciklusban
színvonalas publikációt, posztert vagy előadást tartott implantológia témakörében, hazai vagy külföldi
fórumon.
A pályázati felhívást a Társaság a honlapjára felteszi,
és a MAFIT mindenkori vezetőségéből álló bizottság
ítéli oda az arra érdemes személynek. A pályázati adatlap a honlapon szintén elérhető. A pályázatot papír alapon és elektronikusan is el kell juttatni a Társaság titkárságára (1085 Budapest, Mária u. 52.).
Az elbírálás a beadási határidő után 30 napon belül megtörténik.
Kizáró tényezők, amelyek esetén érdemi bírálat nélkül
kerül a pályázat elutasításra:
– ha olyan személy nyújt be pályázatot, aki nem tesz
eleget a kiírás feltételeinek,
– határidő után történő beérkezés esetén (e tekintetben a postai bélyegzőt vesszük figyelembe),

– nem valóságos adatok közlése esetén (amennyiben
ez bizonyítható, a pályázó kizárja magát a következő pályázati ciklusból),
– az előző ciklusban nyert támogatás.
A díj összege: 300 000 forint
A támogatás átvételének szabályai:
A támogatott köteles a támogatás számlára történő megérkezését – a megérkezést követő 15 napon belül – írásban, dátummal, aláírással visszaigazolni. Kérjük, adja
meg nevét, természetes azonosító adatait, adóazonosító
és TAJ-számát, a pályázati kategória nevét, a nyert támogatás összegét.
A pályázat beadási határideje: adott év április 15.
Átadás helyszíne: Szegeden a „Perspektívák a paroimplantológiában és a komprehenzív fogászatban”
kongresszuson.
A MAFIT vállalja, hogy minden pályázati ciklus
lezárultával, a pályázatok meghirdetését követő 90
napon belül pályázati beszámolót készít, és azt a honlapján közzéteszi.
Dr. Joób–Fancsaly Árpád
MAFIT elnök

Dr. Kovács D. Géza
Dr. Kovács D. Géza 1920. február 20-án született
elszegényedett parasztcsalád negyedik gyermekeként
Zenta mellett, egy tanyán. Kisiskolás kora óta dolgozott újságárusként, csordásfiúként, ládagyári munkásként, hogy tanulhasson, tankönyveit megvehesse.
Kisérettségi után nem tudott továbbtanulni, és egy
zentai fogászmesternél kezdett dolgozni. A rendkívül tehetséges fiatalember szorgalmával, ügyességével megreformálta a fogtechnikai laboratóriumi munkát: kaucsuk fogsor helyett akrilát fogsorokat kezdett
készíteni, elektromos olvasztást vezetett be, és kitanulta, alkalmazta az akkor legkorszerűbb fogászati
technológiákat, laboratóriumi technikákat.
1941 őszén behívták katonának Kassára, majd Munkácsra vezényelték, ahol a fogtechnikai laboratórium
vezetője lett. 1942-ben Szegeden mestervizsgát tett,

levelező hallgatóként, kalandos úton folytathatta
gimnáziumi tanulmányait. Részt vett a háború végén
a munkácsi kórház evakuálásában, és Passaunál amerikai hadifogságba került.
1946-ban leszerelt, és Zentán jeles érettségi vizsgát
tett. Ezután jelentkezett a Budapesti Orvostudományi Egyetemre, ahová felvették. Egyetemi tanulmányai mellett végig fogtechnikusként dolgozott,
és vizsgázott fogászi képesítést szerzett. Az orvosi
diploma átvételével egy időben fogászati előtanulmányai és szakirányú képzettsége elismeréseként a
stomatológiai szakvizsgát is letehette.
Első munkahelye a János Kórház szájsebészete volt,
Móczár tanár úr mellett dolgozott, majd a Központi
Stomatológiai Intézetbe került a Kende tanár úr vezette
gyerekfogászati osztályra. 1955-ben Balogh Károly, a

Hírek

Kar alapítója biztatására tudományos munkába kezdett,
és az Egészségügyi Tudományos Tanács engedélyével a
minisztérium százezer forintot biztosított részére kutyákon végzett implantológiai kísérletek végzéséhez. Közben dolgozott a Szabó Jenő vezette szájsebészeti osztályon, majd Kertész főorvos protetikai osztályán.
1959 szeptemberében ment át a Fogpótlástani Klinikára, ahol tanársegédként kezdte meg egyetemi pályafutását. 1967-ben osztályvezető adjunktusként, 1974től docensként tevékenykedett, 1993-ban címzetes
egyetemi tanár lett. Tudományos tevékenysége rendkívül szerteágazó, a fogászat nagy polihisztora volt,
sokoldalú szakmai munkássága felöleli szinte a fogorvostudomány összes ágát.
Főbb kutatási területei:
• különféle műanyagok rezgéscsillapító hatása
(MTA Fizikai Intézete támogatásával),
• subperiostealis implantátumok környékének szövettani szerkezete állatkísérletekben (Állatorvosi
Egyetem),
• részleges és teljes subperiostealis implantációs fogpótlások hosszú idejű és rendszeres klinikai vizsgálata,
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• defektusos szájüregi protetikai rehabilitációs kezelések módszerei.
A subperiostealis implantációs fogpótlások terápiás
értékére vonatkozó vizsgálatainak nemzetközi elismerését jól példázza, hogy az FDI Párizsi Világkongreszszusán 1979-ben a téma fő referense volt.
Széles körű hazai és nemzetközi kapcsolatokat ápolt,
többek között az Országos Onkológiai Intézetben
Bánhidi Ferenccel és Pólus Károllyal, az Université
Paris VI. Service de Stomatologie et Prothese MaxilloFaciale vezetőjével, Michel Benoist professzorral, a
Zágrábi és a Belgrádi Stomatológiai Klinika vezetőivel, Miroslav Surinm Zvomimir Kosovel és Danilo
Branovacki professzorokkal.
117 tudományos dolgozata jelent meg magyar és idegen nyelven, különböző szakmai és tudományos fórumokon, kongresszusokon több száz előadást tartott.
A Fogpótlástani Klinika oktatói, egykori tanítványai
iskolateremtő mesterükként tisztelik.
Kovács D. Géza professzor úr a hazai tudományos igényű, kísérletes, anatómiai és szövettani vizsgálatokon
nyugvó klinikai implantológiai fogpótlástan alapjait
rakta le széleskörű munkásságával.

Kitüntetés
2019. augusztus 20-án a nemzeti ünnep alkalmából
dr. Molnár Mária ,,több évtizedes egészségügyi pályája
során, a fogszabályozás területén végzett magas színvonalú szakmai és oktató munkája elismeréseként” a

Mag yar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta a köztársasági
elnöktől. A kitüntetett kolléganőnek gratulálunk, további
munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!.
MOK Fogorvosi Tagozata Elnöksége
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Élő gyűjtemény
Múzeumi szobrok – Kortárs refl exiók
A Magyar Nemzeti Galéria Élő Gyűjtemény című tárlata ellentétben az egy térben
megrendezett időszaki kiállításokkal, a múzeum szinte valamennyi terét birtokba veszi
és kiállítástúrára hívja a látogatókat. A múzeumi szobrokat és a kortárs reflexiókat
bemutató kiállítás-sorozat utolsó állomásaként megnyíló tárlat mindezzel nemcsak
az állandó kiállítások megszokott közegét mozgatja meg, hanem elevenségével,
interaktív jellegével bepillantást enged a múzeumi munkába is, ritkán látható raktári
anyagot mutat meg és párbeszédre hívja a látogatókat is.
2017. szeptember és 2019. január között tíz kiállításból álló
projekt zajlott a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállítási tereiben. Az ötletet eredetileg az adta, hogy a Galéria
19–20. századi szoborgyűjteményében őrzött közel ötezer
szobor közül csak alig száz látható az állandó és az időszakos tárlatokon. Az Élő g yűjtemény elnevezésű projekt célja
az volt, hogy élőbbé és láthatóbbá tegye a múzeumi anyagot
a kortárs szobrászok bevonásával. A projekt kapcsolódik
ahhoz a kutatáshoz is, amelynek témája a kortárs (szobrász-) művészetben megfigyelhető klasszikus hatások,

Borsos Miklós: Alvó lány, 1971
márvány, 74,5×43×24 cm

elsősorban a magyar szobrászati hagyományok továbbélése jelenkori szobrászatunkban. A meghívott alkotókat
arra kértük, hogy a Szobor Osztály anyagából válasszanak
ki egy-egy inspiratív szobrot vagy műegyüttest. A kiválasztott műtárgyak elsősorban a jelenleg raktárban lévő
művek közül vagy a közönség számára nem látható terekből kerültek ki. A kortárs alkotásokat és a forrásul választott múzeumi szobrokat együtt, „gerilla” kiállításokon
mutattuk be, alkalmanként más-más állandó kiállítási téregységekben, váltakozó helyszíneken egy-egy hónapig.
A projekt lezárásaként született meg az október közepén nyíló összegző tárlat, ahol a tíz szoborpár eg yszerre,
az adott helyén jelenik meg. A kiállítás elevenségét a
raktári közegből kiállítási pozícióba kerülő műtárgyak
adják – jelezve azt is, hogy a raktári státusz legtöbb esetben csupán ideiglenes állapot, amely bármikor megváltoztatható. Ugyanakkor a kortárs alkotások párbeszédre
hívják, és új szempontokkal gazdagítják a múzeumi
anyagot. A diskurzus helyszíne a már meglévő múzeumi
közeg, ahol az állandó kiállításon lévő többi műtárgy is
bekapcsolódik a beszélgetésbe.
A párbeszéd eredményeként a nézők egy interaktív akció
részesei lehetnek: az állandó kiállítási tereket a földszinttől a harmadik emeletig végigjárva, térkép segítségével
maguk fedezhetik fel az Élő g yűjtemény kiállítás egyes
állomásain megjelenő szoborpárokat, installációkat.
Kurátor: Szeifert Judit művészettörténész, a Szobor
Osztály és Éremtár vezetője
A múzeumi szobrokra refl ektáló kortárs művészek: Antal
Malvina, Bakos Ildikó, Drabik István, Fülöp Gábor,
Gaál József, Majoros Áron Zsolt, Rabóczky Judit Rita,
Szabó Ádám, Szurcsik József, Turcsány Villő
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