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Kedves Kolléganők és Kollégák!
Nagy örömünkre szolgál, hogy ismét meghívhatjuk Önöket a 
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Általános Orvostudományi Kar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Kli-
nika és a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar által 
közösen szervezett posztgraduális továbbképzésünkre.

A 2010-es nagy sikerű „Első Szegedi Nemzetközi Arc-, Állcsont- 
és Szájsebészeti Szimpózium Fogorvosok Részére” hagyományte-
remtő alkalom volt. 2012 februárjában ismét rangos nemzetközi 
előadók részvételével immáron harmadszor rendezzük meg ezt 
a továbbképzést.

A harmadik szimpózium – hasonlóan az előzőkhöz – ismét 
határterületi témákat tárgyal, melynek során arc-, állcsontsebé-
szek, dentoalveoláris szájsebészek és fogorvosok szoros együtt-
működésére van szükség: melynek témája a fogászati-sebészet 
aktuális kérdései.

Az előadások során szeretnénk a téma jelentőségén kívül be-
mutatni, hogy a fogászati-sebészeti eljárások területén milyen 
jelentősebb változások történtek az elmúlt évek, évtizedek során.

A tavalyi évhez hasonlóan, a szombati szimpózium előtt pén-
teken workshop kerül megrendezésre.

Pénteki tanfolyamuk ismételten az implantátum-protetika 
aktuális kérdéseivel foglalkozik. Ennek az az oka, hogy a tavalyi 
hasonló témájú továbbképzésünk igen nagy érdeklődést keltett. 
Ez a téma nem csak az implantológiával rendszeresen foglalkozó 
arc-, állcsont sebészek / szájsebészek érdeklődési köréhez tarto-
zik, hanem úgy gondoljuk, hogy mivel az implantológia ma már 
visszavonhatatlanul és elválaszthatatlanul a modern orális re-
habilitáció és fogászati-protetikai folyamatok részévé vált, ezért 
kiemelt jelentőségű lehet, hogy az ezzel rendszeresen foglalkozó 
szakembereken kívül a gyakorló fogorvosok széles rétege is meg-
ismerhesse a legmodernebb implantátum-protetikai alapelveket 
és eljárásokat.

Zöllner Professzor úr személyében a pénteki workshop-on 
ennek a témának nemzetközi szinten is az egyik legjelentősebb 
szakemberét köszönthetjük. Az ITI egyik vezető szakemberé-
ről van szó, és ez az organizáció ma minden kétséget kizáróan 
az implantológia tudományos eredményeinek világszerte leg-
meghatározóbb társasága.  Professzor úr számos nemzetközi 
multicenter-study vezetője és részese is volt és éveken keresztül 



irányította Németország egyik legnagyobb privát egyetemének 
protetikai tanszékét. A magyar szakemberek egy szűk rétege 
már hallhatta Őt, egy nemzetközi implantológiai mesterkép-
ző tanfolyam keretében és most nagy örömünkre szolgál, hogy 
meghívásunkat elfogadva szélesebb szakmai körben is meg-
ismerhetjük őt. Biztosak vagyunk benne, hogy úgy szakmai, 
mint kimagasló előadói képességei jelentősen hozzájárulnak a 
szimpózium magas színvonalához. 

Szombaton Cankay Tanár úr – ismételten elfogadva meg-
hívásunkat – egy rendkívül izgalmas témáról, a gyökércsúcs 
rezekciókról tart előadást. Az elmúlt évtizedekben ennek nem 
csak sebészeti technikája, hanem az implantológia fejlődésével 
indikációs területe is jelentősen változott. Az aktuális legmoder-
nebb ismeretek összefoglalása, biztosak vagyunk benne, hogy 
nagyon sok tanulsággal szolgál mindannyiunk számára.

Örömmel számolhatunk be arról, hogy Joób-Fancsaly Árpád 
Tanár úr a bölcsességfog-eltávolítás aktuális kérdéseiről fog ne-
künk beszámolni. Személyében a témakör egyik legavatottabb 
magyarországi szakemberét üdvözölhetjük. 

Zöllner Professzor úr szombati előadásában a csontmegőrző 
technikákról ad áttekintést.

Siamak Danesh Tanár úr a magyar ortodontusok körében 
már ismert szakember, a Társaság kongresszusán már hazánk-
ban is tartott referáló előadást. A szombati előadásában az 
ortodonciai kezelésekhez kapcsolódó fogászati-sebészeti beavat-
kozások aktuális kérdéseit foglalja össze.

Záró előadásként Piffkó Professzor úr áttekintést fog adni 
maxillo-faciális régió cisztózus elváltozásainak kezeléséről. 

Az idei szimpózium helyszíne a Szegedi Tudományegyetem 
Tanulmányi és Információs Központja, mely meggyőződésünk 
szerint ezen eseménynek méltó környezetéül fog szolgálni.

Abban a reményben, hogy sokukat üdvözölhetjük személye-
sen is Szegeden, áldott, békés ünnepeket kívánva, szeretettel üd-
vözli Önöket Szegedről:

Prof. Dr. Dr. Piffkó József

SZTE SZAKK ÁOK  
Arc- Állcsont- és Szájsebészeti 

Klinika tanszékvezetője,
A szimpózium elnöke

Prof. Dr. Nagy Katalin

SZTE Fogorvostudományi  
Kar dékánja,

A rendezvény védnöke
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