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Проф. Джин е хонорован преподавател към Modern Dental Laboratory по
Клинична Дентална Медицина и преподава Пародонтология, във
Факултета по дентална медицина, Медицински Университет-Хонгконг.
Постъпва в университета през 1994, заемал е позицията зам.декан по
Вътредържавни и международни дела (2006-2010) и Разработки,
Иновации и Предприемчивост (2011-2015). Получава стипендия за
Дентална хиртугия (ad hominem) от Кралския Хирургически Колеж в
Единбург 2007. През годините активно е участвал в академичния и
съсловен живот на лекарите по дентална медицина. Става член на съвета
на FDI – Световната Дентална Федерация в Женева (2015-), Председател на
работна група на FDI по Проект за Глобално Пародонтално Здраве (2016-),
член на работна група на FDI Визия за 2020 (2015.9-), председателства
научния комитет на FDI (2012-2015) работна група по Атлас на оралното
здраве (2013-2015); Председател на работната група на Международната
асоциация за дентални проучвания( IADR) „Пародонталните заболяваниянеравнопоставеността на болните в световен план“: цели на проучването
(2009-2012) Президент на IADR-Югоизточна азиатска дивизия (2013-2015);
Президент на Азиатското Пасифик Общество по Пародонтология
(2011-2013); Почетен съветник на Китайската Стоматологична Асоциация
(2008-); Член-основател на Борда по Пародонтология към Колежа по
Дентална Хиругия в Хонгконг (2001-2017.1); Почетен съветник към
Обществото по Пародонтология и Имплантатна Дентална Медицина в
Хонгконг (2009-); един от организаторите на срещата на високо равнище
по въпросите на оралното здраве, Хонг Конг, Август 2017; председател на
научния комитет на редица международни събития. Проф. Джин заема
длъжност в редакционните колегии или е съветник на следните издания:
Журнал по Дентални проучвания (2010-2015), Журнал по клинична
пародонтология (2011-), Журнал по Пародонтология(2006-) и Журнал по
пародонтологични проучвания (2007-). Неговите проучвания в областта
на етиологията и патогенезата на пародонталните заболявания, както и
иновативните му методи на лечени и медикация са финансирани от 8
конкурентни субсидии от Съвета за грантове за научни изследвания в
Хонконг На екипът му са присъдени редица международни награди.
Ръководител е на следдипломните разработнки на 35 специализанти,
изнесъл е над 180 лекции на национални и международни форуми, и има
над 180 публикации.

Оралното/пародонталното здраве е дълбоко
залегнало в ежедневието на хората, тяхното
добруване и благоразположение. Към настоящия
момент често срещните орални заболявания
(зъбният кариес и пародонталните заболявания) са
сочени от Изследването за Глобалната Тежест на
Заболяванията за водещи здравни проблеми с
огромно социо-икономическо значение и водещи до
значителни разходи за здравноосигурителните
системи. Добре известно е, че тежкият пародонтит е
главната причина за частичното или тотално
обеззъбяване при възрастни в световен мащаб, като
по този начин засяга не само оралното здраве и
функция, но е и тясно свързан с животозастрашаващи
незаразни болести каквито са диабетът и
кардиоваскуларните заболявания повлиявайки ги
както директно (скрити резервоари на инфекция),
така и индиректно (тютюнопушене и други рискови
фактори). По настоящем глобалната осъзнатост за
сериозността на проблема е сравнително ниска,
поради
относително „скрития“
характер
на
заболяването, неглижирането от страна на
пациентите, ограничения достъп до професионални
орални грижи и липсата на здравни политики и
стратегии в тази посока.
В тази лекция ще се
разгледа глобалната тежест на оралните /
пародонталните заболявания; ще се подчертаят
основните предизвикателства, пред които са
изправени оралните здравни специалисти; ще се
споделят научни актуализации и ключови стратегии /
подходи за превенция на заболяванията, ранна
диагностика и ефективна пародонтална грижа; и ще
се оценят новите възможности за насърчаване на
глобалното пародонтално здраве за оптимално
орално здраве, общо благополучие и здравословно
остаряване.
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