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Világhírű svájci szaktekintély a Dr. Halász Klinikán
2011 az eddigi legerõsebb évünk

- Hogyan értékelné 2011-et a mun-
kája szempontjából?

- Abszolút elégedett vagyok. A fo-
gászat általános visszaesését elke-
rültük. Az utóbbi hónapokban rég
nem látott módon "dübörgünk",
mind a négy orvosunk másfél hó-
napra előre tele van páciensekkel. Új
fejlesztéseink folyamatban. Ígérem,
tavasszal technikai csodákról fog-
nak ismét hallani.
2010 után megismételtünk egy or-
szágos "csúcsot": a legelitebb gyár-
tó, a NobelBiocare implantátu-
maiból idén is nekem sikerült a leg-
többet beültetnem - mindezt 1%
alatti sikertelenséggel, azaz garanci-
ális problémával. Ez olyasmi, mintha
a Mercedes (nem létező) szekszárdi
márkakereskedése adná el hazánk-
ban a legtöbb prémium autót.

- Egy másik közérthető hasonlatot
is említett…

- Hát, nagy boldogság, az izgalom-
tól aludni is alig tudok, oly hihetetlen.
Nemhogy Magyarországra, de ide,
kisvárosunkba ekkora szaktekintélyt
el tudok hozni!? Egy fogászati szak-
terület, a parodontológia (fogágy-, íny

betegségei)  világhírű szakembere
két hónap egyeztetés után igent
mondott: Anton Sculean Professzor,
a berni klinika igazgatója segíti a Dr.
Halász Klinika csapatát mostantól.
Ő tényleg egy világhíresség a fogá-
szatban:  neves díjak, nemzetközi
kutatások világszerte; napjaink
egyik legtermékenyebb, legtöbbet
idézett fogászati szakembere; kong-
resszusok főelőadója. Hazánkhoz
sok szállal kötődő, magyarul beszé-
lő(!), kedves, szerény ember.

(Ja, a hasonlat? - mintha Antho-
ny Hopkins a szekszárdi színház-
hoz szerződött volna az egyik szín-
darabra…). 

- És miben, mi módon fognak
együtt dolgozni?

- Sculean professzor szakterüle-
te a különféle ínysorvadás típusok
sebészi kezelése, újító gyógymód-
ok kidolgozása. Támogatásával
októbertől bevezettük az ínysorva-
dás legújabb  kezelési módszeré-
nek, a berni metódusnak első pil-
lérét (~2 hónapos  szájhigiéniás
kezelési fázis). Most indul a má-
sodik pillér: a páciens megadott

módon feltérképezett állapotáról
a CT-vel együtt kiküldjük az adato-
kat Svájcba értékelésre, ez alap-
ján lépünk tovább. A harmadik pil-
lér: néhány hetente a Halász Klini-
kára jön a Professzor Úr elvégezni
a speciális ínysebészeti beavatko-
zásokat az  összegyűjtött pácien-
seken.

Mit várok, mi a célom?  Az ínysor-
vadás-kezelés új eredményeit beve-
zetve  megnövelhetjük e fogak élet-
tartamát. Továbbá még hosszabb
életűek lesznek a Halász Klinikán
beültetett implantátumok, ha az íny-
sorvadást okozó baktériumok szá-
mát ezen új módszerekkel redukál-
juk; ugyanis jelenlétük évekkel  csök-
kenti a fogbeültetés élettartamát. 

- Az útravalója 2012-re?
1. A minőség, a minőségfejlesztés

a menekülő útvonal a recesszió elől. 
2. Minden válságnak vannak

vesztesei és nyertesei. Dönteni
kell, hogy melyik táborba akarunk
tartozni…majd tenni érte. Bárki-
nek sikerülhet, csak higgyünk Ön-
magukban, mert mindenkiben ott
van a képesség!

Dr. Halász Zsolt Prof. Anton Sculean
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