F Ó K U S Z

Beszámoló a Magyar Esztétikai
Társaság első tudományos
üléséről
A megalakuló Magyar Esztétikai Fogászati Társaság égisze alatt rendeztük meg 2005. május 28-án a társaság
első tudományos ülését a budapesti
Kempinski Hotelben. A rendezvény
címe: „Újabb kihívások az esztétikai
fogászatban a XXI. században”. A
meghívott előadó, dr. David Winkler

Periodontics and Restorative Dentistry
és a Journal of Esthetic and Restorative
Dentistry, továbbá kutatója a Reality és
a Clinical Research Associates szervezeteknek.
Az általános bevezető után dr. Winkler beszélt az esztétikai fogászat kü-

Dr. Volom András, Dr. Bodrogi Attila
és Dr. Tóth György

„A rossz minőség keserű ízére még
jóval az alacsony ár édes ízének elfeledése után is emlékezünk!”
Hangsúlyozta, hogy a fogorvosoknak
nemcsak saját maguk tudását kell figyelembe venniük és fejleszteniük,
hanem pácienseik „fogászati IQ-ját”,
azaz minőségi igényszintjüket és tájé-

Dr. Gerlóczy Pál és Dr. David Winkler

kozottságukat is. A mi társaságunk
tagjai is ezt a célt tűzték ki maguk elé.
Dr. Winkler tapasztalataival és hasznos útmutatásaival jelentős támogatást nyújtott a Magyar Esztétikai Fogászati Társaság megalakulásához.
Előadásában kitért az esztétikai társaságok és akadémiák fontos tevékenységére és küldetésére a fogászati közéletben.
(UK), az Európai Esztétikai Fogászati
Akadémia volt elnöke, a Skandináv
Esztétikai Fogászati Akadémia alapítója, ismert nemzetközi szaktekintély,
és olyan jeles folyóiratok szerkesztőbizottságának a tagja, mint a Practical
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lönböző időszerű területeiről a minimálinvazív fogászattól egészen az
implantátumokkal megoldott bonyolultabb esetekig. A jó hangulatú előadás mottójaként a következő hangzott el:

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a
rendezvény támogatásáért a kiállító
szponzorainknak: a Dental Plus és
New York Dental K ., továbbá a Dental Press K . és a Kempinski Hotel,

F Ó K U S Z
ben. Az előadók között ismert klinikusokat, egyetemi oktatókat, technikusokat és a gyártók képviselőit
egyaránt üdvözölhettük.
A magas színvonalú előadásairól ismert, nívós klub híre hamar elterjedt
a fogászati körökben, és a létszám hamar elérte az 50 főt. Ez a nagyság már
indokolta, hogy az IFED (International Federation of Esthetic Dentistry)
bátorítására demokratikus formában
működő társasággá váljunk. Az új
társaság neve: Magyar Esztétikai Fogászati Társaság (MEFOT). Az Esztétikai Szakmai Kör klubrendezvényeinek a megtartásával, sőt annak
tevékenységét továbbfejlesztve a következő célokat tűztük ki:
1. Információk terjesztése a fogorvosok körében az esztétikai fogászat területén.
2. A klinikai fogorvoslás színvonalának a javítása.
3. Olyan orvosi fórum biztosítása,
ahol a fogorvosok szabadon megvitathatják az esztétikai fogászathoz
kapcsolódó kérdéseiket.
4. Neves, az esztétikai fogászat
különböző területeivel foglalkozó
külföldi előadók meghívása, legalább
évi egy tudományos ülés szervezése.

Dr. Urbán István, Dr. Tóth György,
Dr. Volom András és Dr. Bodrogi Attila

Tagok lehetnek azok a fogorvosok,
akik elhivatottságot éreznek tudásuk
folyamatos továbbfejlesztésével az
esztétikai fogászat témakörében szakmai ismereteik állandó növelésére.
Az aktív tagságot azok nyerhetik el,
akik színvonalas és a már aktív tagok
által elfogadott szintű előadást
tartanak valamelyik MEFOT-rendezvényen.

Budapest, akik nagyban hozzájárultak
a színvonalas rendezvény sikeréhez.
Kezdetek
„1999. március 11-én megalakult az
Esztétikai Fogászati Szakmai Kör.”
(Dentál Hírek 1999/II.)

A dr. Gerlóczy Pál vezetésével létrejött
szakmai kör évente átlagosan öt alkalommal, esténként különböző éttermekben tartotta összejöveteleit,
melyeken a meghívott előadók kb. 1
órás terjedelemben tartottak előadásokat az esztétikai fogászat témaköré-

A MEFOT következő tudományos
ülését 2005. október 8-án szombaton
tartjuk a budapesti Kempinski
Hotelben, ahol a meghívott előadó
prof. Raymond BertoloĴi (USA) lesz.
Az egész napos továbbképzés címe
„Contemporary Bondodontics”. Az
Egyesült Államok három legjobb fogászati előadója között számon tartott professzor a mindennapi gyakorlatban alkalmazható technikákat
mutatja majd be és hasonlítja össze.
Dr. Gerlóczy Pál
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