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20 éves a parodontológiai klinika (1997–2017)
Happy Birthday!!!

Mindenki életében fontos nap az, amikor évente egy alkalommal megünnepelheti születésnapját, amikor felköszöntik családtagjai, barátai. Ezek között is vannak különösen fontos születésnapok. Az egyik ilyen a 20. születésnap, amikor serdülő leánykából vagy fiúcskából érett fiatal felnőtt ember lesz. A Parodontológiai Klinikát 1997.
július 1-jén alapították, tehát most lépett felnőtt korba, hiszen most ünnepelheti 20. születésnapát. Ugyanezen
a napon nyerte el e sorok szerzője a professzori és tanszékvezetői kinevezését is.
A klinika megszületésének hosszú előtörténete van, és a születésnél több nagyszülő és keresztszülő bábáskodott. A történet az 50-es évekre nyúlik vissza, amikor Dr. Sugár László tanár úr vezetése alatt a Szájsebészeti
Klinikán már működött a Szájbeteg Osztály, amely azonban elsősorban a szájbetegségekkel foglalkozott, és csak
periférikus érdeklődést tanúsított az akkor még többnyire ismeretlen etiológiájú „parodontozis” iránt. Mindamellett
kiváló oktatók és kutatók nevelkedtek fel Sugár tanár úr szárnyai alatt, Dr. Bánóczy Jolán és Dr. Sallay Kornélia
személyében. A 70-es évek elején Dr. Gürtler Anna és Dr. Kövesi György jelentette az utánpótlást. Mikor e sorok
szerzője 1972-ben csatlakozott az osztály oktatóihoz, dominánsan még mindig az érdeklődés középpontjában az
aphtha, a vírusos sztomatitis és Bánóczy Jolán részéről az akkor már nemzetközileg elismert orális precancerozis
kutatás állt (1. kép). Jellemző az akkor uralkodó szemléletre, hogy amikor felvételt nyertem az osztályra, Sallay
Kornélia az mondta, „István, magának a szájbetegséggel és azon belül is a nyálmirigyekkel kell foglalkoznia,
mert ez a fogágybetegség témakör nem érdekes, és
ezen a téren sok eredmény nem várható”. Azonban éppen ebben az időszakban „gyűrűztek be” azok az elsősorban skandináv kutatási eredmények, amelyek révén
komoly lépéseket tehettünk a fogágybetegség okainak
megértésében és megfelelő oki terápia indikációjában.
Dr. Sugár László egyetemi docens nyugállományba vonulása után Dr. Sallay Kornélia egyetemi tanár lett az
osztály vezetője. Lassan a Szájbeteg Osztály lépésről
lépésre Parodontológiai Osztállyá alakult át, Sallay Kornélia is parodontológiai kutatásokat végzett Philadelphiában a 70-es évek végén. Bár Kövesi György továbbra
is az orális immunológia területén dolgozott, az új mun1. kép: A Szájbeteg Osztály 1974-ben.
katársakat, így a frissen végzett fogorvost, Dr. Dőri FeÜlő sor: Dr. Szabó László, Dr. Bánóczy Jolán,
rencet is a parodontológia vonzotta osztályunkra. Nagy
Dr. Sugár László, Dr. Sallay Kornélia,
a háttérben: Dr. Kövesi György és Dr. Gera István
lendületet kapott az osztály, amikor Vámos professzor
tragikusan korai halála után Dr. Szabó György, az akkor alig 42 éves fiatal, energikus professzor lett a Szájsebészeti Klinika igazgatója. Akkor már Szabó professzor hosszú időt töltött különböző külföldi egyetemeken, és
komoly nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezett. Ezzel az egész Mária utca bekapcsolódott a nemzetközi szakmai életbe, szinte hetente látogatták a klinikát külföldi professzorok és Szabó professzor volt külföldi kollégái. Szabó György egyik fontos hitvallása volt, hogy Budapesten is megvalósítsa szegedi nagy mesterének, Tóth Károly
professzornak az akkor már évtizedes gyakorlatát, miszerint arra érdemes embereit külföldi, tartós tanulmányutakra kell küldeni, mert csak így fejlődhet a szakma és maga az ember is. Osztályunk mindig élvezte Szabó profes�szor szakmai és baráti támogatását és igen jelentős autonómia mellett kihasználhattuk mindazt az előnyt is, amit
egy nagy fekvő osztállyal bíró intézet tudott nyújtani. Bánóczy Jolán és Szabó György professzorok támogatásával
e sorok szerzője mint rezidens és később PhD aspiráns, összességében 3 évet tölthetett el az Egyesült Államokban. Ezután hazahozhatta mindazt az elméleti és gyakorlati tudást, amely elősegíthette a parodontális nem sebészi és sebészi modern terápiás elvek hazai adaptálását. Sallay Kornélia 1990-es nyugdíjba vonulásával teljessé
vált a parodontológia dominanciája a Szájbeteg osztályon. Gera István lett az osztály vezetője, s őt támogatták
azok az akkor frissen végzett kiváló kollégáink is (Dr. Windisch Péter, Dr. Keglevich Tibor), akiket már elsősorban
a „modern” parodontális szemlélet vonzott a klinikára (2. kép). Gera István az USA-beli University of Connecticut
Fogorvosi Karán eltöltött három év alatt, nemzetközileg elismert kiváló kutatók vezetésével bekapcsolódhatott az
egyetem alap csontbiológiai kutatásaiba, így munkájából 1990-ben megvédhette kandidátus disszertációját, és
1996-ban habilitált. Ezzel számára elvileg megnyílt az út a professzúra és a tanszékvezetői kinevezés felé.
A Szájbeteg osztály fejlődésében egy másik meghatározó momentum volt, amikor 1992-ben Dr. Fejérdy Pál
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2. kép: Több generáció együtt 1989-ben,
Dr. Klaus Nuki az amerikai UCONN Fogorvosi Fakultás
dékánjának látogatásakor – Kövesi György, Dőri Ferenc,
Sugár Lászó, K. Nuki, Sallay Kornélia és Windisch Péter

a klinika további kutatási stratégiája. Ez éppen egybeesett a parodontális irányított szövetregenerációs kutatások kiterjedésével, és mivel Sculean doktor a GTRkutatások Mekkájában, a dániai Aarhusban végzett, ez
eldöntötte a további szakmai kutatásaink fő irányát is,
mely találkozott Windisch Péter szakmai tudományos
érdeklődésével is. A 90-es évek közepén elinduló irányított parodontális szövetregenerációs klinikai és experimentális munkák megszervezése és elindítása Dr.
Windisch Péter nevéhez fűződik. Kiterjedt nemzetközi
kollaboráció keretében közel 15 éven keresztül kiemelkedő experimentális vizsgálatok folytak a parodontális
regeneráció humán szövettani vizsgálatai terén, nemzetközileg is jelentős publikációsorozat jelent meg. Windisch Péter ebből a témából védte meg PhD disszertációját és habilitált. Ez a kollaboráció az elkövetkező két
évtizedben nemzetközileg elismert eredményeket hozott, amely több mint 40 angol nyelvű publikációban,
több tankönyvben és megszámlálhatatlan nemzetközi
és hazai előadásban manifesztálódott (3. kép). Később,
az ezredforduló után, Dr. Dőri Ferenc a parodontális
szövetregeneráció biológiai szabályozásának kutatásával szélesítette a palettát. A vérlemezkében gazdag
plazma növekedési faktorainak parodontális regenerációra kifejtett hatásának tanulmányozása számos nemzetközi közleményt eredményezett. Ezen vizsgálatok
rövid és hosszú távú eredményei képezték PhD dis�szertációjának és habilitációjának alapját (4. kép).
Ekkor érett meg Fejérdy Pál, a kar dékánja fejében
az a gondolat – figyelembe véve a nemzetközi trendeket, a parodontológia terén bekövetkezett fejlődést,
valamint osztályunk személyi állományát, addigi szakmai és tudományos eredményeit –, hogy meg kell
alapítani az ország első önálló parodontológiai klinikáját. Így született meg az a kari határozat, amely végül a klinika 1997-es alapításához vezetett. Az önálló Parodontológiai Klinika, bár jogilag és szervezetileg
levált a Mária utcai Szájsebészeti Klinikáról, azonban
még további egy évtizedig az épületében folytatta ok-
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lett a Fogorvostudományi Kar dékánja. Az új dékán teljesen új vezetési stílust és stratégiai irányokat adott az
egész karnak és ezen belül osztályunknak is. Közben a
Szájbeteg osztályon, igen szerény körülmények között,
nyolc elavult fogorvosi egységkészüléken folyt az oktató és betegellátó munka. Ennek ellenére komoly klinikai
kutatómunka indult el. Az első években, a rendszerváltozás hajnalán hazánkban megtelepedő nagy nemzetközi cégek felkérésére folytak vizsgálatok. Az ezekből
származó bevételek egy részéből már olyan műszereket tudtunk beszerezni, amelyek javíthatták a betegellátás színvonalát is. A másik nagy lökést klinikai kutatásunkban az adta, hogy az idegen nyelvű oktatásban
korábban végzett egyik hallgatónk, az addigra már jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező Dr. Anton
Sculean komoly szakmai tudományos kapcsolatot kezdett kiépíteni velünk. A Gera István által megkezdett és
több nemzetközi, magas impakt faktoros lapban közölt
alap csontbiológiai kutatási eredményekre épülhetett

3. kép: A Parodontológiai Klinika volt külföldi hallgatói
mint a nemzetközi tudományos kapcsolatok fontos szereplői.
Gera István, Dőri Ferenc, Anton Sculean és Windisch Péter

4. kép: Egy sikeres PRP szimpózium résztvevői:
a japán előadó: Kenji Kusumoto,
koreai előadó: Hong Kim és Dőri Ferenc

142

F OGOR VOS I S ZE MLE n 110. évf. 4. sz. 2017.

tatói és betegellátó tevékenységét. A klinika továbbra
is mindösszesen nyolc széken működött. Bár a Semmelweis Egyetem legkisebb klinikája volt, ennek ellenére a betegforgalom már akkor is igen jelentős volt,
a hét oktató és a hallgatók évente közel 14–15 000 esetet láttak el. A nagy betegforgalomnak és az akkori kedvező OEP finanszírozásnak köszönhetőan soha annyi
pénzünk nem volt, mint azokban az években. A helyszűkében anyagi forrásainkat csak részben tudtuk felhasználni. Ezért nevezte dékánunk, Fejérdy professzor
az általa megálmodott új egységet tanszék helyett „tanzsámolynak”. De hát minden kezdet nehéz!
A Parodontológiai Klinika megalakulásakor az új
igazgató, Dr. Gera István mellett Dr. Benedek Erika
egyetemi docens, Dr. Kövesi György egyetemi docens,
Dr. Dőri Ferenc, Dr. Keglevich Tibor és Dr. Windisch
5. kép: Búcsú a Mária utcai Parodontológiai Klinikától, 2007.
Péter egyetemi adjunktus, valamint Dr. Szilágyi EmeÜlő sor: Benedek Erika, Mokka Márta főnövér
se alkották az oktatói gárdát. Ekkor több, nagyon teés Erzsi gazdasági vezető.
hetséges fiatal munkatársunk csatlakozott hozzánk.
Álló sor: Tihanyi Dóra, Lukács László, Kovács Viola,
Dr. Horváth Attila és Dr. Molnár Bálint munkássága réKövesi György, Molnár Bálint, Gera István, Szendrői-Kiss Dóra,
vén további kutatási lehetőségek nyíltak meg. Klinikánk
Keglevich Tibor, Windisch Péter, Dőri Ferenc
és az osztály asszisztensnői.
még 10 évet töltött el a Mária utcai épületben, és most
is hálával emlékszem vissza Szabó professzorral és
a Szájsebészeti Klinika minden munkatársával kialakított baráti viszonyunkra, amely soha nem okozott surlódást. Annak ellenére maradt meg jó viszonyunk, hogy
a kari határozat egy jelentős részt kiszakított a közel 9 évtizedes struktúrából. Abból, amelyet Árkövy József hozott létre az 1900-as évek elején, és amelyben a Fogorvostudományi Kar 1955-ben Dr. Balogh Károly dékánsága alatt megalakult (5. kép). A klinika megalakulása után pontosan tíz évvel, 2007-ben költözött jelenlegi helyére,
a Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumának épületébe.
Napjainkban kiterjedését, oktatói létszámát tekintve, valamint betegforgalma alapján hazánkban a legnagyobb parodontológiai tanszék és az egyetlen önálló parodontológiai klinika. Európában is kevés olyan önálló
parodontológiai klinika van, amelynek paraméterei meghaladnák a budapesti klinika kapacitását (6. kép).

2007-ben, a Parodontológiai Klinika a Kar Oktatási Központjában megfelelő infrastruktúrát kapott,
és valójában akkor vált teljes értékű önálló klinikává. Ekkor, a kurrikulum reform értelmében a parodon
tológiát négy szemeszterben, az orális medicinát pedig az első
években két, majd egy szemeszterben oktattuk a fogorvostanhallgatók számára magyar, német és angol nyelven. A 2016/17-es
tanévtől az orális medicina tárgyat az Orális Diagnosztikai Tanszék oktatja.
Dr. Gera István egyetemi tanár 2014-ben adta át a klinika igazgatói posztját Dr. Windisch Péter egyetemi tanárnak, aki akkor
már nemzetközileg elismert kutatóként vehette át a klinika vezetését (7., 8. kép). Az Oktatási Centrumban jelenleg 18 széken
folyik a hallgatók képzése és további 17 szék áll rendelkezésre
az oktatók és parodontológus rezidensek számára a speciális
parodontológiai betegellátásra és klinikai kutatásra. Az elmúlt
20 évben a klinikán szerzett szakképesítést a hazai parodontoló
gus szakorvosok több mint 80%-a, többen sikeresen védték meg
PhD disszertációjukat (Dőri Ferenc, Windisch Péter, Horváth Attila, Molnár Bálint) és ketten habilitáltak (Windisch Péter, Dőri Ferenc) (9. kép).

6. kép: Munka az új Parodontológiai Klinikán.
Ágics Anikó 2. éves rezidens beteget kezel

A klinika és jogelődje munkatársai közül többen töltöttek hosszabb
időt külföldi egyetemeken. Dr. Sallay Kornélia a University of Pennsylvania Fogorvosi Fakultásán töltött el közel egy évet Novotny professzor
mellett. Dr. Gera István a University of Connecticut Fogorvosi Fakultásán töltött el két évet mint rezidens, és szerzett szakorvosi bizonyítványt, valamint további két alkalommal, ugyanott egy-egy szemesztert töltött el mint vendég kutató Dr. Lawrace Raisz laboratóriumában.
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Dr. Benedek Erika egy évet töltött a University of Virgi
nia, Richmond Orvosi Fakultásán, ahol Schenkein professzor mellett dolgozott, valamint további egy évet
Svájcban, a genfi egyetemen, ahol Chimasoni és Baehni
professzorok laboratóriumában volt lehetősége in vitro
vizsgálatokban részt venni. Dr. Horváth Attila közel három évet dolgozott és folytatott klinikai kutatást Londonban a UCL Eastman Dental Institute-ban Donos professzor mellett.
Az utóbbi két évtizedben gyógyító tevékenységünk
elsősorban a fogágybetegség kezelésével kapcsolatos.
Klinikánk ambulanciája Budapest legforgalmasabb pa
rodontológiai szakrendelése. Évente 20 000–25 000 beteg fordul meg a klinika ambulanciáján és átlagosan
több mint 1500 parodontális műtétet és több ezer mi
7. kép: Egy karácsonyi ünnep a szép új épület aulájában.
nimál-invazív parodontális beavatkozást végzünk. HaÁgics Anikó, Windisch Péter, Chikány Tamás,
Lukács László, Nagy Péter és Dőri Ferenc
zánkban klinikánkon végeztük és végezzük a legtöbb
parodontális szövetregenerációs és mucogingivális
műtétet.
A teljes körű fogászati képzésben a parodontológia
fontos alapozó és főleg szemléletalakító tárgy. A hallgatót meg kell tanítani a modern parodontális diagnosztikai-, terápiás- és praxismenedzselési módszereire.
Fontos, hogy átadjuk a legmodernebb terápiás módszereket is, de alapvetően azokat a gyakorlati és diagnosztikus módszereket kell a hallgatóknak megtanítanunk és begyakoroltatnunk, melyeket minden gyakorló fogorvosnak napi praxisában végeznie kell. A tárgy
népszerű a hallgatóság körében. Ezt mutatja, hogy az
elmúlt évtizedben több mint 140 diplomamunka született magyar, német és angol nyelven. A végzés után a
meghirdetett gyakornoki helyekre mindig túljelentkezés
volt, így az évfolyam legeredményesebb hallgatóit tudtuk felvenni.
Jelenleg több mint 100 parodontológus szakorvos
8. kép: A Parodontológiai Klinika oktatói és munkatársai 2014-ben
Gera István igazgatói megbízásának lejártakor
működik az országban, közel kétharmaduk a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikáján nyert teljes
vagy részleges gyakorlati képzést, és majdnem az ös�szes szakorvos itt tett vizsgát. Jelenleg a klinikán összesen 10 első-, másod- és harmadéves szakorvosjelölt dolgozik, és a végzett szakorvosok közül 9 dolgozik a klinika állományában mint klinikai szakorvos (9. kép). Mivel
a parodontológia része a fogászati alapellátásnak is, a szakorvosképzés mellett legalább olyan hangsúlyt fektetünk az általános fogorvosok parodontológiai szakirányú továbbképzésére is. Évente hat-nyolc továbbképző
programot szervezünk, és még több, mások által szervezett továbbképző fórumon (Magyar Fogorvosnapok,
Dental World, céges továbbképző programok) veszünk
részt. Nagy sikerrel folynak a 2008 óta évente megrendezésre kerülő Paroimplant konferenciák, valamint
nagyszámú kiscsoportos hands-on kurzusokat, klinikai
gyakorlatokkal egybekötött műtéti kurzusokat rendezünk magyar, és az utóbbi években egyre több külföldi
fogorvos számára (10. kép). A klinika oktatói sikeresen
és egyre nagyobb számban vesznek részt a háromévente a European Federation of Periodontology által
megrendezett EUROPERIO konferenciákon. A legutóbbi londoni EUROPERIO 8 kongresszuson többek között klinikánk nyújtotta be a legtöbb előadást az összes
résztvevő állam közül. (11., 12. kép).
9. kép: A Parodontológiai Klinika oktatói, szakorvosai
A klinika fő kutatási területei a parodontális szövetés rezidens orvosai 2017-ben, a 20. születésnapon
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regeneráció vizsgálata, parodontális bioanyagok kutatása, a parodontális esztétikai sebészet, a parodontális
implantológia és a parodontális epidemiológia. A Pa
rodontológiai Klinikán jelenleg folyó kutatások témái:
új parodontális terápiás módszerek bevezetése, új mi
nimál-invazív műtéti technikák kidolgozása, új regeneratív hatású anyagok és gyógyszerek kipróbálása.
Nemzetközi szakmai együttműködéseinknek köszönhetően Európában elismert helyet foglalunk el az irányított szövetregenerációs eredményeinkkel. Az 1995-ben
elkezdődött irányított parodontális szövetregeneráció
terén folytatott klinikai és hisztológiai vizsgálatok és
a klinikán kifejlesztett, a Regionális Kutatás-Etikai Bizottság által jóváhagyott humán biopsziás vizsgálati
technikánknak köszönhetően jelentős mértékben hoz10. kép: Egy kimerítő, a német fogorvosoknak tartott
„hands-on” kurzus szünetében
zájárulhattunk a parodontális regeneráció hisztológiai
folyamatainak jobb megértéséhez és a regeneratív folyamatok objektív értékeléséhez. A nemzetközi kutatás
előrehaladtával és újabb regeneratív anyagok megjelenésével újabb technikákat teszteltünk. Az első években
nem felszívódó barrier membránok, majd különböző biológiailag lebomló membránok nagy beteganyagon történő alkalmazása után végeztünk rövid távú klinikai és
hisztológiai vizsgálatokat, valamint hosszú távú követéses vizsgálatokat. A 90-es évek végén a regeneratív folyamatok biológiai regulációs lehetőségeit kutatva,
nagy beteganyagon vizsgáltuk a zománc-mátrix protei
nek szerepét. Klinikai és humán hisztológiai eredményeket közöltünk, igazolva azt, hogy a zománc-mátrix
protein mind magában, mind barrier membránnal vagy
csontpótlóval együtt alkalmazva, kiszámítható módon
fokozza a cementképződést és elősegíti új kötőszöveti
tapadás kialakulását. A felszívódó membránok elterjedésével ismét egyre nagyobb érdeklődés fordult a re
zorbeálódó csontpótló anyagok szerepének vizsgálata
11. kép: Részvétel az EUROPERIO kongresszusokon.
A magyar küldöttség a stockholmi Europerio-6 konferencián
felé. Egy másik vonalon a természetes eredetű növekedési faktorok hatását tanulmányozva Dr. Dőri Ferenc és
munkatársai a platelet derived growth factor (PDGF),
a transforming growth factor ß (TGFß) és számos egyéb anabolikus faktorban gazdag, önmagában használható autogén anyaggal, a platelet-rich plasma géllel (PRG) és a platelet-rich fibrinnel (PRF) végez regeneratív jellegű műtéteket és klinikai követéses vizsgálatokat, a parodontális regeneráció autológ útját keresve. Az utóbbi

12. kép: Részvétel az EUROPERIO kongresszusokon.
a) Jóval nagyobb számú magyar részvevő a londoni EUROPERIO 8 kongresszuson.
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évtizedben a klinika másik fő kutatási területe az esztétikai, mucogingivális műtéti technikák hazai adaptálása, ezek klinikai értékelése és újabb műtéti technikák kifejlesztése lett. Ezen a téren, szintén nemzetközi
kollaborációban, sok közlemény jelent meg és nemzetközi konferenciákon számos előadással és poszterrel
szerepeltünk. Ebben a munkában elsősorban volt munkatársunknak, Dr. Keglevich Tibornak, Dr. Molnár Bálintnak és fiatal munkatársainak van kimagasló szerepe (13. kép). Ezeken a munkákon jelenleg több PhD
hallgatónk dolgozik. Ehhez a témához kapcsolódik
a restaurátumok ínyre, ínyvisszahúzódásra kifejtett hatásának vizsgálata Dr. Gera István és Dr. Horváth At12. kép b) A Parodontológiai Klinika oktatói és orvosai a kongresszuson
tila vezetésével. Klinikai kutatásunk legújabb területe
az alveoláris prezervációs műtéti technikák fejlesztése,
amelyben Dr. Windsich Péter dogozott ki olyan eljárást,
amely extrakciót követően jelentős mértékben megőrzi, sőt növeli az alveoláris gerinc csontállományát. Végezetül, hasonlóan a nemzetközi trendekhez, a mi klinikánkon is a parodontális implantológia, illetve az implantátum
körüli lágyrészmenedzsment kiemelt klinikai kutatási területté vált. Ebben elsősorban Dr. Windisch Péter, Dr. Molnár Bálint és Dr. Horváth Attila, valamint több klinikai szakorvosunk, Dr. Nagy Pál, Dr. Papp Zsuzsanna vesznek
részt. Rendszeresen tartanak továbbképző kurzusokat
a parodontális implantológia tárgykörében, amely annál
is inkább fontos, mert ma még az implantológiát végző
fogorvosok parodontális szemlélete meglehetősen hiányos. Egyre nagyobb fiatal szakorvosaink és rezidense
ink publikáció-aktivitása a Fogorvosi Szemlében. Nagy
megtiszteltetés volt az egész klinika számára, hogy
2017-ben két közleményünk (Dr. Nagy Pál és mts,
Dr. Palkovics Dániel és mts.) is elnyerte a Magyar Fogorvosok Egyesületének Körmöczi pályadíját (14. kép).
Visszatekintve az elmúlt húsz esztendőre, azt mondhatom, hogy ez „jó mulatság, férfi munka volt”. Egy hétszékes, szerény, rosszul feleszerelt osztályból olyan
komoly parodontológiai klinika nőtt ki, amely – büszkén
állíthatjuk – kapacitását és oktatói-orvos létszámát tekintve az egyik legnagyobb önálló parodontológiai kli13. kép: Keglevich Tibor
nika Európában. Nagyon sok helyen a parodontológia
egy sikeres, nemzetközi előadókkal tartott továbbképzés után.
Bal oldalon a vendég előadók: Oliver Blume, Sofia Aroca,
Daniel Ettiene és a klinika munkatársai.

14. kép: A 2017-es Körmöczi Pályadíj nyertesei:
Nagy Pál, Gheorgita Dorottya, Palkovics Dániel
és Fejérdy Pál professzor

még mindig a konzerváló fogászattal vagy szájsebészettel társul. 2005-ben és 2009-ben megjelenhetett
a közel 600 oldalas tankönyvünk, amely terjedelmében és ábraanyagában felveszi a versenyt több német
vagy angol nyelvű tankönyvvel. A klinika posztgraduá
lis rezidensképzése is igen jelentős. Ez csapatmunka
eredménye, és köszönetet mondok mindazoknak, akik
ebben segítettek. Kívánok a felnőtt korba lépett Paro
dontológiai Klinikának, igazgatójának, Windisch profeszszornak és minden munkatársának nagyon jó egészséget és sok sikert az elkövetkező évtizedre, hogy legyen
legalább annyira sikeres, mint az elmúlt húsz év volt.
Gera István

