
Lovagkeresztet kapott Vajdovich István 

Szentes - Annak idején nem akart fogorvos lenni, ma nemzetközi hírő szakember. 
A szentesi Vajdovich István professzor 2007-es nyugdíjazásáig vezette a helyi 
kórház szájsebészeti osztályát, eredményeiért a márciusi ünnep alkalmából a 
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta. 

Az édesapja orvosként praktizált Szegváron, 
Vajdovich István az ı példáját szerette volna követni. 
Sebésznek készült, a szegedi egyetem orvosi karára 
jelentkezett. Eleinte nem töltötte el örömmel, hogy 
olyan csoportba került, amelyrıl úgy határozott az 
egyetem vezetése: utolsó évesként mindenkinek a 
fogorvoslásra kell szakosodnia. 
 
– Úgy gondoltam, megteszem, ha kötelezı, de késıbb 
visszatérek a sebészethez. Az élet azonban úgy 
hozta, hogy a záróvizsgák után megnısültem, majd 
munkába álltam a szentesi kórházban, és fokozatosan 
beleszerettem a fogorvoslásba. Szerencsés voltam, remek kollégák vettek körül, 
olyan nagyságoktól tanulhattam, mint Bugyi István professzor. A szájsebészet járatlan 
terep volt, ahol a fiatal orvosok újat alkothattak. Az én érdeklıdésemet ez keltette 
föl – mondta Vajdovich doktor. Akkoriban az orvosegyetemeken nem volt 
szájsebészeti tanszék, így a gégészeten és a sebészeti mőtıkben leste el az 
ismereteket. Az, hogy a szájsebészet, ezen belül az implantológia terén nevet 
szerzett magának, az orvostudomány más területeinek is köszönhetı volt. A 80-as 
években szerzett arról tudomást, hogy az alumínium-oxid biokerámiát nagy sikerrel 
alkalmazzák csípıprotézis-beültetéseknél, illetve hogy Németországban fogászati 
implantátumokat is készítenek ebbıl az anyagból. Utánajárt a dolognak, és egy cég 
hamarosan hazánkban is gyártani kezdte a professzor elképzeléseinek megfelelı 
implantátumokat. 
 
– Ez újdonság volt Magyarországon. A páciensek állkapcsába ültettük az  
alumínium-oxid biokerámiából készült apró implantátumokat, amelyeket a csont 
tökéletesen körbenıtt. Néhány betegem 25–28 éve él ezzel. 
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A fogorvostudomány és a szájsebészet területén két évtizeddel ezelıtt hatalmas 
fejlıdés következett be. Vajdovich professzor ekkor két társával megalapította a 
DentiSystem nevő céget. Népes szakembergárda foglalkozik a fogászati 
implantátumok fejlesztésével, tökéletesítésével. Munkájuk minıségét jellemzi, hogy 
termékeiket a beültetésekkel foglalkozó fogorvosok, szájsebészek közül itthon sokan 
használják, de külföldön is – például Svájcban, Olaszországban, Romániában vagy 
Oroszországban. Vajdovich István a munka mellett könyveket ír, egyetemen oktat, 
államvizsgáztat, akkreditált képzéseket vezet. 
 
Azt hitte, nyugdíjasként sok szabadideje lesz 
 
– A rendelım mindig nyitva áll a kollégák elıtt, jöhetnek hozzám tapasztalatot 
cserélni, tanulni. Annak örülnék, ha a Denti-rendszer, amelyet megalkottam, és a 
szakmai ismeretek, amelyeknek a birtokában vagyok, minél szélesebb körben 
elterjednének. Örömmel tölt el, hogy jó a szakmai reputációm. Az évtizedek óta 
végzett munkám elismeréseként a szentesi kórház fıigazgatója fölterjesztett a 
lovagkereszt kitüntetésre, amelynek március 11-én az Iparmővészeti Múzeumban volt 
az ünnepélyes átadása, igazán rangos társaságban. Felemelı érzés volt – fogalmazott 
Vajdovich professzor. – Mindig azt hittem, sok szabadidım lesz, ha nyugdíjba megyek. 
Tévedtem. Az ember soha nem hagyhatja abba a tanulást.  

A Vajdovich István vezetésével kifejlesztett implantátumokat sok fogorvos és szájsebész használja. 
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Agyonverték a pultost - 
Rendırkézen a gyanúsított
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200 ezres büntetést kapott egy városi száguldozó - fotóval

Átadták a felújított Katolikus házat Szegeden

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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