Az Olvasóhoz

Magyar Fogorvos 2014/1

3

Újévi üzenetek
Az újév elején igazán bővében vagyunk üzeneteknek. Mi sem akarunk kimaradni
ebből az izgalmas társasjátékból. Közreadunk egy színes csokrot, netán szolgálhat
némi tanulságul.
Természetszerűleg a „királyi TV” viszi a prímet, közszolgálati feladatát rendkívül
komolyan véve széles teret biztosít hivatásos üzengetőknek. Ők úgy üzennek egymásnak, hogy tulajdonképpen nekünk szánják magvas mondanivalójukat. Mi azonban legyünk óvatosak, és kellő mértéktartással fogadjuk a nagy kinyilatkoztatásokat.
Hiszen nem az az igazán érdekes és főleg fontos számunkra, amit április idusáig
mondanak, hanem amit az elkövetkező négy évben tesznek. Erre vonatkozóan az elmúlt 25 évben már
elég sok tapasztalatra tettünk szert.
Egy másik üzenet: Sokszor elmondtuk már, nem jó az, ha fogtechnikusok szájban „gyógyítanak”. Nem holmi
makacs rögeszme ez nálunk, hanem tényleg úgy gondoljuk: „a suszter maradjon a kaptafánál”. Hovatovább törvény is szól erről, mégpedig büntető (!). Amikor egy maréknyi fogtechnikus ennek ellenére mégis úgy gondolta,
hogy hivatalos rangra emeli a kuruzslást, a Tagozat elnöke kongresszusnak minősített rendezvényükön nyíltan
szóvá is tette a turpisságot az összegyűltek előtt, a szép múltú Ipartestület vezetőségének füle hallatára. Lett is
sebtében nagy ribillió és fogaknak csikorgatása, meg magasröptű védőbeszédek garmada. A vád minden heveny
visszautasítás és heves ellentámadás dacára igaznak bizonyult. A hivatalos eljárás ugyan kissé hosszúra nyúlt,
de a kitartó felderítő munkát siker koronázta (lásd: MOK-figyelő). A vétkesek ügyeskedéséről és cinkostársaik
közönyéről most a széles nyilvánosság előtt lehull a lepel. Remélhetőleg a nagy hagyományú fogtechnikus szervezet illetékesei levonják a szükséges konzekvenciákat, és elindulhat egy megtisztulási folyamat.
Az igazi üzenetek a tömegkommunikáció jóvoltából számtalan médiacsatornán keresztül ma már eljuthatnak
sok százmillió emberhez is a földkerekség miden szegletébe. A kérdés csupán az, hogy ki alkalmas a legszélesebb körű érdeklődés felkeltésére. Tavaly március óta talán elmondható, hogy a nagyhatású médiaszemélyiségek
rangsorát Őszentsége vezeti. Ferenc pápa valószínűleg nem veszi zokon ezt a profán kijelentést, mert őszinte
közvetlenségével már többször bizonyította, hogy ő is csak egy „hús-vér” ember, aki szereti a focit és a híres
argentin tangót is. Azt kéri például, hogy ne eminenciás uramnak, monsegniornak szólítsák, hanem csak egyszerűen Jorge atyának. Az Európa Kiadó gondozásában nemrégiben megjelent Ferenc pápa füveskönyve. Jorge
Mario Bergoglio ifjúkorában – többek között – diplomát szerzett filozófiából. A könyvecskében egybegyűjtött
mindennapi gondolatai, nyilatkozatai filozófiai ihletésűek, mélyről jövő tiszta emberi érzéseket, életbölcsességet
sugároznak. Afféle üzeneteket formáznak meg azok számára, akiknek nem csak a szemük és a fülük van nyitva,
hanem a szívük és a lelkük is az „ilyenfélék” befogadására. Ezekből válogattam egy töredéket, remélve, hogy
tisztelt kollégáim is kellő nyitottsággal szemlélik a világ dolgait.
• „Ne várjunk mindent azoktól, akik vezetnek bennünket: ez a gyermekek tulajdonsága…
• A bálványimádásról
Mi magunk vagyunk a legveszélyesebb bálványok, amikor Isten helyére akarunk állni.
• Az elitizmusról
A művelt elitek türelmetlensége nem érti egy nép küzdelmes fontolva haladását és nem érti bölcs üzenetét.
• A hatalomról
Ha a leghatalmasabb arra használta minden hatalmát, hogy szolgáljon és megbocsásson, az, aki másra használja a hatalmát, nevetségessé válik.
• Egy olyan társadalomban, ahol a hazugság, a leplezés és az álszentség következtében elveszett az alapvető
bizalom, milyen más forradalmi újdonság teheti lehetővé a társadalmi kapcsolatokat, ha nem az igazság?”

Dr. Gerle János
főszerkesztő

4

Magyar Fogorvos 2014/1

Tartalom

Implantológia

5

Georgios Tasoulis, Suellan Go Yao, James Burke Fine:
Kihívások az implantációban: a sinus maxillaris

Magyar
Fogorvos
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának lapja
XXII. évfolyam, 2014/1.

A szék mellett

14
20
26

Dr. Zsigmond Ágnes, Dr. Kóbor András, Dr. Kispélyi Barbara:
Cirkónium-dioxid a fogászatban
Dr. Klenk Zsolt:
A gyermekfogászati ellátás eredményei a statisztika tükrében
Alexander Hassel, André Bouillon:
A siker kulcsa

Esztétikai fogászat

32

Daniel Edelhoff, Oliver Brix:
Elszíneződött frontfogak helyreállítása minimál invazív
módszerrel

Orvoskutatás

36

Dr. Győrffy Zsuzsa, Dr. Girasek Edmond:
Fogorvosok: időmérleg, család, hivatás, egészség

MOK-figyelő

41

Győzött az igazság

Hírek

47

Az Euromedic Dent lett az MIS Implants magyarországi
kizárólagos forgalmazója

Kongresszus

49
50

10. Preventív Fogászati Világkongresszus
6. Magyar Preventív Fogászati Konferencia
Council of European Chief Dental Officers találkozó Máltán

A rovatokat gondozzák:
A szék mellett: Dr. Gerle János; Esztétikai fogászat: Dr. Borbély Judit, Dr. Dombi
Csaba; Implantológia: Dr. Czinkóczky Béla; Távoktatás: Dr. Kispély Barbara;
Dr. Nagy Gábor; MOK-figyelő: Dr. Gerle János, Dr. Hermann Péter;
Jogszabályok: Dr. Hermann Péter; Nemzetközi kapcsolatok/sajtófigyelő:
Dr. Kalocsai Katalin , Dr. Linninger Mercedes;
Új termékek: Dr. Kalocsai Katalin

A MAGYAR ORVOSI KAMARA
FOGORVOSI TAGOZATÁNAK LAPJA
2014/1.
Kiadja: YOTER MÉDIA GROUP KFT.
9022 Győr, Teleki L. utca 46.
Internet: www.yoter.hu
E-mail: magyarfogorvos@yoter.hu
Felelõs kiadó: RADICS MÁTÉ ügyvezetõ igazgató
Fõszerkesztõ: DR. GERLE JÁNOS
Fõszerkesztõ-helyettes: DR. HERMANN PÉTER
Szakmai szerkesztõ: DR. DOMBI CSABA
Szerkesztõbizottság: DR. VÁGÓ PÉTER (elnök),
DR. BORBÉLY JUDIT, DR. DOMBI CSABA, DR. FEJÉRDY PÁL,
DR. GÁBRIS KATALIN, DR. GORZÓ ISTVÁN,
DR. HEGEDÛS CSABA, DR. HERCZEG OLGA,
DR. HORVÁTH JÁNOS, DR. KÁDÁR LÁSZLÓ,
DR. KELENTEY BARNA, DR. KISPÉLY BARBARA,
DR. KIVOVICS PÉTER, DR. MÁRTON ILDIKÓ, DR. NAGY GÁBOR,
DR. NAGY KATALIN, DR. OROSZ MIHÁLY, DR. RADNAI MÁRTA,
DR. REDL PÁL, DR.TÓTH VILMOS
Szerkesztõ: RÉVÉSZI VALÉRIA
Tördelőszerkesztő: GICZI GYULA
Hirdetésfelvétel: a szerkesztõségben
Nyomdai kivitelezés: Pauker Nyomdaipari Kft.
Felelõs vezetõ: VÉRTES GÁBOR (www.pauker.hu)
Példányonkénti ára: 1650 Ft
Megjelenik: kéthavonta
Belföldi elõfizetés:
Media-Log Zrt.
Megrendelés és reklamáció:
telefonon: (06-80) 106 000 (minden vonalas hívó
számára ingyenes)
emailben: ugyfelszolgalat@media-log.hu
honlapon: www.media-log.hu
Kiadóban: YOTER MÉDIA GROUP KFT.
Telefon: 858-7692
E-mail: simon@yoter.hu
A terjesztő esetleges hibás terjesztése miatti kellemetlenségekért elnézést kérünk. Kérjük, amennyiben
valamelyik lapszámot nem kapja meg, jelezze ezt kiadónk felé a következõ elérhetõségek valamelyikén,
és azonnal pótoljuk a hiányt:
Tel.: (1) 858-7692
E-mail: simon@yoter.hu
A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.
ISSN: 1216-2213

Implantológia

Magyar Fogorvos 2014/1

5

Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Kihívások az implantációban:
a sinus maxillaris
Georgios Tasoulis*, Suellan Go Yao**, James Burke Fine***
*

Columbia University College of Dental Medicine, New York, New York
Columbia University College of Dental Medicine, New York, New York
***
Columbia University College of Dental Medicine, New York, New York
**

A maxilla molaris, praemolaris régiójában a hagyományos módszerrel
történő implantáció gyakran korlátozott a sinus közelsége és ebből
kifolyólag a vertikális csontkínálat hiánya miatt. Számos módszert
dolgoztak ki az arcüreg elérésére és a membrán megemelésére,
hogy lehetővé váljon az implantáció. Ezek a technikák magukba
foglalhatják a csontpótlók és membránok használatát, valamint az
egyidejű implantátum-behelyezést. Az alábbi cikk áttekintést nyújt
a különböző klinikai szituációkról, amelyekben ezek a módszerek
alkalmazhatók. Bemutat számos komplikációt, és ismerteti a
módszerek sikerességi arányát.

A

60-as években egy előadás-sorozat keretében Philip Boyne javasolta a sinus
maxillaris augmentációját, hogy növelni
lehessen az intermaxillaris távolságot,
ami komplikációt jelentett a hosszan tartó fogatlanság okozta pneumatizáció miatt. Ő a külső sinus
liftet javasolta: Luc-Caldwell módszer, a Schneider membrán megemelése és apró szemcsés sajátcsonttal való feltöltése.1 Tatum 1986-ban és Boyne

1995-ben mutatta be ezeket az eseteket. Megfelelő
vizsgálatokkal és tapasztalattal eljárásuk ma is megállja a helyét. 2,3
A belső sinus liftet, ami kevésbé invazív, mint a külső,
Robert Summers mutatta be először az AO (Academy
of Osseointegration) 1993-as találkozóján, ezt követte
négy cikk publikációja, amelyek részletesen ismertették az eljárást.4-7 Az évek során számos klinikus módosította a technikát.
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Állcsontgerincmagasság

Csontpótlás

Implantáció

>\= 10 mm

Nem szükséges

Egyidőben

7 és 10 mm között Belső sinus lift

Egyidőben

5 és 7 mm között

Egyidőben

1 és 4 mm között

Külső sinus lift

Késleltetett

1. táblázat

Különféle módszerek alkalmazhatóak implantációhoz a maxilla hátulsó részében (1. táblázat) 8: rövidebb
implantátumok alkalmazása, a sinustól mesialisan vagy
distalisan ferdén behelyezett implantátumok, hosszú
zygoma implantátumok a járomcsont lateralis részében,
együléses transkresztális belső sinuslift (osteotom módszer), kétüléses belső sinus lift, egyidejű külső sinus lift
(lateralis ablak), kétüléses külső sinus lift gyógyulási idő
elteltével késleltetett implantációval.

A sinus maxillaris anatómiája
A sinus maxillaris a legnagyobb paranazális sinus. Piramis
alakú, a bázisa függőlegesen helyezkedik el, medialisan az
orrüreg lateralis falát alkotja. Az üreg alapja 5–12,5 mmrel van az orrüreg alapja alatt. Térfogata 15–20 cm3 , hoszszúsága 32–34 mm, magassága 28–37 mm, szélessége
23–25 mm. Hat csontos fal veszi körül9, az üreg megnagyobbodását pneumatizációnak nevezik. A sinus alapja
az életkorral tágul, és gyakran közel kerül a molarisok és
praemolarisok gyökereihez. A fogak eltávolításával az
antrum tovább növekedhet, érintheti a megmaradt állcsontgerincet is.12
Számos septum – melyeket Underwood septumnak neveznek – tagolhatja az üreget, átlagos magasságuk 7,9 mm.
32%-ban fordulnak elő egy atrófiás, fogatlan maxillában,
míg mindössze 23%-ban találhatók meg fogakkal rendelkező, atrófiát nem mutató állcsontban. Általában a második kisőrlő és az első nagyőrlő között találhatók.11,12

Belső sinus lift
Ezzel a módszerrel elkerülhetünk egy nagy kiterjedésű sebészi beavatkozást (más módszerekhez képest
atraumatikus), valamint egyidejű implantációra nyílik
lehetőség. Hátránya, hogy a sinus membrán perforációját
nem mindig vesszük észre, nagyon keskeny gerinc esetén
előfordulhat annak törése, valamint a kopogtatás okozta
kellemetlenség a páciens számára.
Indikációi közé tartozik a sima sinus alap, legalább 5 mm
magasságú csont, valamint implantációhoz megfelelő
szélességű állcsontgerinc (eg y korábbi számunkban meg jelent
cikk bemutat eg y eljárást 5 mm-nél kevesebb saját csont esetén).
A technika ellenjavallt, ha a páciens anamnézisében belső

fül problémák, szédülés szerepel, illetve ha a sinus alapja
ferde (dőlése > 45°). Fúrásra nincs szükség, hozzávetőlegesen 3–5 mm csontmagasság érhető el. Az osteotomot
apicalis irányba nyomjuk, ami oldalra tömöríti a buccalis
és palatinális csontot, eközben a műszer konkáv vége
apicalis irányba nyomja a csontot. A műszer kúpos kialakítású, hogy megkönnyítse a különböző osteotomok egymás utáni használatát.8
Summers leírt egy állcsontgerincet tágító osteotom technikát. Minden soron következő műszer beleillik az előtte
használt osteotom által preparált üregbe, addig használjuk őket, amíg a kívánt gerincszélességet el nem érjük.
Minimálisan 3 mm csontszélesség szükséges.
Ez a módszer lehetővé teszi több implantátum behelyezését keskenyebb gerinc esetén, kevésbé invazív, és kevesebb
a kockázat az állcsontgerinc-hasításos technikához képest.
9,11
Summers továbbá leírta a legkevésbé invazív módját az
arcüreg emelésének, amelyben a csontot is pótoljuk az eredeti módszer (OSFE, osteotome sinus floor elevation)
mellett. Az osteotomiát a sinus alapjától 1–2 mm-re hajtjuk
végre, majd a második és harmadik számú osteotommal
is tágítunk. Csontot helyezünk a preparáció helyére, majd
osteotommal finoman kalapáljuk (2 mm-nél kevesebbet).
Ezután még adunk hozzá csontot, és az egész folyamatot
legalább háromszor megismételjük. Amikor a sinus alja
elvált, és a graft szabadon mozog, behelyezzük az implantátumot. Más technikát alkalmazunk, ha kevesebb, mint 6
mm csontmagasság áll rendelkezésre, és szélesebb területet szeretnénk augmentálni. Az osteotommal sose érjük el
vagy hatolunk be a sinusba. Egy trepán fúró is alkalmazható az üreg készítésére a sinus alapjánál. Ezt követi a kis
„csontdugó” benyomása. Amikor az apró csontlemez már
mozgatható, az üreget megtöltjük csontpótlóval, és finoman kalapáljuk.

Csontpótlás – Valóban szükséges?
Egy Boyne által végzett állatkísérletben13 a sinus membrán megemelése után csontpótló anyag használata nélkül
a sinus maxillarisba belógó implantátumokon, az implantátum hosszának több mint a felén spontán csontképződést figyeltek meg. Az implantátumok kialakítása és a
beemelkedés mértéke befolyásolta a kialakult csont menynyiségét. Implantátumok homorú apicalis résszel vagy
mély menetekkel kevés új csontképződést indukáltak.
Azonban azok, amelyek lekerekített véggel rendelkeztek, számottevő csontformálódást mutattak az implantátumok körül, amennyiben 2–3 mm-nyire hatoltak be
a sinusba. Mindamellett amikor ugyanolyan implantátumok 5 mm-re lógtak bele a Highmore-üregbe, a kialakult
csontmennyiség csaknem fele volt fellelhető az implantátum csúcsa körül. Ez a felfedezés még ma is megállja
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a helyét, a rendelkezésre álló implantátumok felszíne és
kialakítása ennek megfelelően fejlődik.

Milyen típusú csontpótlót használjunk?
Egy több helyszínen végzett retrospektív kutatás szerint, amelyben 101 páciens 174 implantátumánál vizsgálták a behelyezett csontpótló hatását, azt találták,
hogy gyakorlatilag a felhasznált anyag típusa nem befolyásolta az implantátum túlélését. 5 mm-nél nagyobb
csontkínálat esetén a túlélés 96%, amennyiben 4 mm
vagy annál kevesebb állt rendelkezésre, ez az érték
85,7% volt.14 Belső sinuslift alkalmazásakor Brägger és
munkatársai15 a környező szövetek változását figyelték
19 páciens 25 implantátumának behelyezése után. Kompozit xenograftokat és autograftokat használtak. Arra
jutottak, hogy az implantátumtól apicalisan elhelyezkedő csontpótlással ellátott terület valamelyest zsugorodott és átépült, valamint a sinus lefutása megváltozott,
új kortikális réteg alakult ki. Leblebicioglu és társai16 egy
másik vizsgálatban belső sinuslift során 40 páciens arcüregébe helyeztek implantátumokat mindenféle csontpótlás nélkül; átlagban 3,9 mm-rel +/-1,9 mm sikerült
megemelni az arcüreget a panoráma-felvétel alapján.
Pjetursson és munkatársai, valamint Tan és munkatársai az találták, hogy csontpótló használata nélkül rög-
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tön az implantáció után, az implantátumtól apicalisan
gyakran megfigyelhető valamilyen radioopak struktúra.
Azonban legalább 1 év elteltével ez a struktúra nem volt
azonosítható, csupán egy csekély mennyiségű csontfelépülés maradt mesialisan és distalisan. A kutatók azt is
megállapították, hogy csontpótló alkalmazásakor egy
homályos határú felhős, dóm alakú struktúra figyelhető
meg az implantátum behelyezése után. Ennek mérete
általában csökken az átépülés után, de még mindig
jelentősen nagyobb a csontmennyiség, mint az operáció előtt.

Komplikációk
A Schneider membrán perforációja az arcüregemelés leggyakoribb szövődménye, azonban ez mégsem kontraindikációja az augmentációnak. A perforáció elkerülése hozza a legjobb eredményt, amennyiben az mégis
bekövetkezik, mindenképpen kezelni kell.
Rosen és munkatársai14 szerint minimum 5 mm-es saját
csont szükséges ahhoz, hogy megfelelő augmentációt
végezhessünk anélkül, hogy kockáztatnánk a sinus nyálkahártya szakadását. Ferrigno és munkatársai20 három
perforációról (2,2%) számolnak be 588 esetből.
Tan és munkatársai18 szerint ez a leggyakoribb szövődmény, az ő adataik szerint 3,8%-ban fordul elő.
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1. ábra: A lebeny elemelése

3. ábra: A csontablak kiemelése

55-öt még a terhelés előtt, 28-at pedig 1 év után távolítottak el. Ez 92,8%-os túlélési arányt jelent 3 éves használat után. Amennyiben a saját csont mennyisége kevesebb volt, mint 8 mm, ott a túlélési arány 1%-kal lett
kevesebb. A posztoperatív komplikációk az alábbiak
voltak: a csontpótló befertőződése (leggyakoribb szövődmény, átlagosan 0,8%-ban fordult elő), sebvérzés,
orrvérzés, orrdugulás, vérömleny és a zárócsavar meglazulása okozta gyulladás.

Külső sinus lift

2. ábra: A külső ablak kialakítása

Siker és az implantátumok túlélése
Számos szerző vizsgálta az implantátumok túlélését belső
sinus lift után. A sikeresség arányát nem hasonlították
össze az augmentáció nélküli esetek adataival. Ferrigno
és munkatársai 323 páciens 588 implantátumát tanulmányozta, akiknél a saját csont 6 és 9 mm között volt.20 Egy
átlagban 5 éves megfigyelés alatt 94,8%, illetve 90,8%-os
sikerességi arányról számoltak be.
Megállapították, hogy a rövid implantátumok használata belső sinus lifttel együtt kiszámítható eredményt
hoz, és mindez csökkenti egy invazív és bonyolultabb megoldás, a külső sinus lift indikációs területét.
Tan és munkatársai18 szisztematikus áttekintő munkája
19 olyan tanulmányt eredményezett, melyekben implantátumokat helyeztek be transzkresztális augmentáció
során. Minden tanulmánynál kritérium volt minimum
10 páciens, és az implantátum legalább 1 éves terhelése.
4388 implantátum közül 103 volt sikertelen, amelyekből

Elégtelen csontkínálat esetén indikált, amikor nincs
lehetőség belső sinus lifttel összekötött implantációra
(1–3. ábra). Kontraindikációi: nagy interocclusalis térköz, amikor a korona/gyökér arány kedvezőtlen, akut
vagy krónikus, nem gyógyult sinusitis, arcüreget érintő
elváltozás (például ciszta, tumor), radix in antro, erős
dohányos a páciens, szisztémás betegség, pszichológiai
problémák.
Premedikáció
Nagyon sok gyógyszerkombinációt leírtak, ezek
közül 1 g amoxicillin vagy allergia esetén 300 mg
clindamycin javasolt egy órával a beavatkozás előtt.
Amennyiben az anamnézisben krónikus vagy visszatérő sinusitis szerepel, Augmentin® javasolt 3 nappal a
beavatkozás előtt, valamint utána 7–10 napon keresztül. Glukokortikoidok (dexamethasone 8mg) is alkalmazhatók 1 órával a kezelés előtt.
Eg y ülés vag y két ülés?
A döntés, hogy melyik módszert alkalmazzuk, alapjában véve a saját csont mennyiségétől és az implantációkor elérhető primer stabilitástól függ: együléses
arcüregemelés egyidejű implantációval, vagy két ülés,
sinus augmentáció és késleltetett implantátum-beülte-
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tés. Az augmentált rész gyógyulása 6–10 hónapot vesz
igénybe (Wallace és munktatársai21) (4-5. ábra).
Fugazzotto és Vlassis22 97,7%-os sikerességi arányról
számolnak be külső sinus lift alkalmazáskor, valamint
97%-ról külső sinus augmentáció és egyidejű implantáció
esetén, ezen felül ez az arány még magasabb volt, ahol a
saját csont magassága nagyobb volt, mint 3 mm. Jensen és
munkatársai23 nem találtak szignifikáns különbséget a két
módszer eredményei között.
Milyen csontpótlót használjunk?
A csontpótló típusait és hatásukat az implantátum sikerességére vonatkozóan számos szerző vizsgálta. Korábbi
tanulmányokban a saját csont számított az aranystandardnak.5,6 Froum és munkatársai azt találták, hogy
amennyiben 20% saját csont került az egyéb csontpótlókhoz – xenograft magában vagy saját csonttal kombinálva és/vagy demineralizált, fagyasztott szárított csont
allograft (demineralized freeze-dried bone allograft,

4. ábra: A behelyezett csontpótló

5. ábra: CBCT készült a műtét előtt

DFDBA) – statisztikailag jelentős növekedést eredményezett a keletkezett csont mennyiségében. Az átlag élőcsontképződés 27,1% volt 6–9 hónapos gyógyulási idő
elteltével. Számos szerző magasabb túlélési arányokról
számolt be 100% xenografttal augmentált arcüreg esetében, szemben a 100% autogén vagy kombinált csontpótló használatával.25-27 Mindegyik csontpótló anyagot kipróbálták sinus lifthez: aprószemcsés DFDBA,
anorganikus bovin csont szemcsék, nem felszívódó
hidroxiapatit, saját csontblokk, rhBMP-2 kollagén szivacs, trikalcium-foszfát (6. ábra).
Membránnal vag y anélkül?
A csontpótló maradhat szabadon vagy membránnal takarva, fedhetjük a megőrzött csontablakkal is.
Tarnow és munkatársai32 tanulmányukban 12 pácienst vizsgáltak, esetükben kétoldali külső sinus liftet
hajtottak végre, egyik oldalon membrán használatával, a másik oldalon anélkül. 12 hónap után a lateralis
ablakon keresztül szövettani mintákat vettek. A kialakult élő csont átlagban 25,5% volt membrán használatával, és 19,9% anélkül. Froum és munkatársai
113 augmentációt figyeltek meg, amelyekben a csontpótló vagy csak valamilyen xenograft, vagy xenograft
kompozit és autograft volt. A csontformáció átlagban 27,6% volt membránnal, 16% membrán alkalmazása nélkül. Avera és munkatársai33 valamint Wallace
és munkatársai21 arra a következtetésre jutottak, hogy
felszívódó vagy nem felszívódó membrán használata a
lateralis ablakon segítette a csontpótló egybentartását,
kivédte a lágyrészek burjánzását, és fokozta a sikerességet. Mindemellett 100% saját csont használata, kompozit graft és saját csont keverékével szemben nem befolyásolta az implantátumok sikerességét.

6. ábra: A műtét utáni CBCT felvétel
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A dohányzás valóban kontraindikáció?
Mayfield és munkatársai34 szerint a nemdohányzókat
érintő egyébként 100%-os augmentáció (horizontális,
vertikális és sinus lift) utáni implantátum túlélési aránya a
dohányzók esetében mindössze 43% a 4–6,5 éves terhelési időszakot követően. Számos más szerző is megerősítette a csökkent sikerességi arányt.23,35
Peleg és társai ellentmondó eredményekre jutottak 2132
implantátum vizsgálata során, amelyeket sinus lifttel egy
időben helyeztek be. 226 dohányzó páciens (627 implantátum), valamint 505 nem dohányzó páciens (1505 implantátum) vett részt a tanulmányban. 9 éves követés után 97,9%
volt a túlélési arány, statisztikailag nem volt szignifikáns
különbség a dohányzók és nemdohányzók között.
Posztoperációs időszak
Gyógyszerek, amelyeket gyakran felírunk: amoxicillin
500 mg 3 × 1 vagy clindamycin 300 mg 3 × 1 10 napig,
glukokortikoidok (dexamethasone 4 mg 2 napig), ibuprofen
600 mg 4-6 óránként, amennyiben a fájdalomcsillapítás
szükséges, valamint 0,12%-os clorhexidine oldat alkalmazása naponta kétszer 10 napig (7. ábra).
Gyakori komplikációk: a sinus membrán perforálódása, erős vérzés a csontablakból vagy az arcüreg nyálkahártyájából, infraorbitalis érképletek vagy ideg sérülése, az implantátum elmozdulása, vérömlenyképződés,
környező fogak érzékenysége, a csontpótló fertőződése,
sinusitis, sinus perforáció.
Vlassis és Fugazzotto 1999-ben a következőképpen
osztályozta a sinus perforációkat:
I. osztály: Közvetlenül az osteotómiás terület közelében
jön létre. Ez a fajta perforáció általában magától záródik,
a teljes elevatio után a nyálkahártya redőzete visszahajlik.
Ellátására csak akkor kell gondolni, ha a membrán viszszafektetése után a szakadás még látható.
II. osztály: A perforáció a csontablak felső-középső
részén jön létre, mesiodistalisan a teljes ablak kétharmadának megfelelő kiterjedést mutat. Általában a csontablak betörésekor jön létre. Korrigálása, kezelése megegyezik az I. osztályéval.
III. osztály: Az ablak alsó részén alakul ki, mesialis vagy
distalis irányba terjed, ez a leggyakoribb, általában nem
megfelelő műtéttechnika következménye. Kezelése elengedhetetlen, általában csontlemezzel kell fedni.
IV. osztály: A perforáció az osteotomiás terület alsó szélének középső kétharmadára lokalizálódik. Majdnem mindig valamilyen forgó műszer nem megfelelő használatára,
a csontablak gondatlan preparációjára vezethető vissza.
Ellátása a III. osztályéhoz hasonló.
V. osztály: Az V. osztályú perforáció egy már korábban érintett terület a sinus membránon, amely kiterjedt
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7. ábra: A műtéti terület a sebzárás után

pneumatizáció és a nagyfokú állcsontgerinc atrófia kombinációja révén alakul ki. Ez csak a lebenyképzés után
válik nyilvánvalóvá.37
A augmentált terület fertőződése viszonylag ritka, a
kockázat a sinus nyálkahártya sérülésével nő.
Az arcüregemeléssel egyidejű implantációt ebben az
esetben kerülni kell.23
Sinusitis
Timmen és munkatársai38 az arcüreg funkcióját vizsgálták külső sinus lift után. 45 páciens 85 beavatkozáson esett át, közülük endoszkópos vizsgálat után ötnél
állították fel a sinusitis diagnózisát. Az arcüreggyulladás incidenciája alacsony volt, és általában valamilyen
anatómiai vagy funkcionális rendellenességgel bíró
páciensekre volt jellemző. Tidwell és munkatársai39 azt
tapasztalták, hogy a páciens anamnézisében szereplő
műtét előtti arcüreggyulladás összefüggést mutatott a
posztoperatív heveny sinusitissel.

A külső sinus lift sikeressége
Az AO (Academy of Osseointegration) kongresszusán 38 klinikus adatait gyűjtötték össze. 10 év alatt 1007
sinus liftet hajtottak végre, 2997 implantátumot helyeztek be. A legtöbb implantátumot legalább 3 évig követték. 229 implantátumot kellett eltávolítani, ami összességében 90%-os túlélési arányt jelent. Ezen kívül meg kell
említeni, hogy a klinikusok által használt implantátumok,
csontpótlók és az implantáció időzítése jelentős különbségeket mutatott. Wallace és Froum egy áttekintő tanulmányt publikált a sinus augmentáció endosszeális implantátumok túlélésére gyakorolt hatásáról. A túlélési arány
külső sinus lift mellett alkalmazott implantátumok esetén
61,7% és 100% között volt (átlagban 91,8%). A érdesített
felszínű implantátumok jobban szerepeltek az esztergált
felszínű társaiknál. Pjetursson és kollégái hasonló témá-
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ban 48 tanulmányt tekintettek át. Ezek közül 22 retrospektív, 26 prospektív volt, hozzávetőlegesen 4000 15 és 86 év
közötti pácienst vizsgáltak. A követéses vizsgálat kritériuma legalább 1 év terhelés volt. Az átlag saját csont magasság 6 mm volt. Az implantátumokat egyidejűleg vagy késleltetve (3–12 hónap) helyezték be. Az éves implantátum
sikertelenség 3,5% volt, ami a 3 éves túlélés 90,1%-os sikerességét jelentette. Az esztergált felszínkialakítású implantátumok éves sikertelensége (6,9%) jelentősebb volt, mint
az érdesített felszínűeké (1,2%). A sinus nyálkahártya perforációja, mint a leggyakrabban leírt komplikáció, a lateralis
sinus lift során 19,5%-ban fordult elő. Az augmentációs
terület befertőződése 2,9%-ban jelentkezett. A behelyezett
csontpótló az esetek 1,9%-ban esett szét, ami az implantációt kivitelezhetetlenné tette.

Rövid implantátumok
Friss tanulmányok41-43 szerint a rövidebb ( < 9 mm ) érdesített, jobb primer stabilitású implantátumok 95%-os sikerességet mutatnak, ami korrelál a Berglundh és társai által
megfigyelt értékekkel 5 éves követés után. Mindemellett elmondhatjuk, hogy nincs különbség a mandibulába,
illetve a maxillába helyezett implantátumok eredményei
között. A sínezés, az implantátumok összekötése megfelelő eljárásnak minősül. 99%-os sikerességről beszélhetünk
7–9 mm hosszúságú molaris régióban lévő egységbe foglalt
implantátumoknál, csakúgy, mint más, az implantátum-állcsont között létrejövő stresszt csökkentő biomechanikai
módszereknél. A felső állcsontban lévő rövidebb implantátumok azonnali terhelése sikeres lehet, amennyiben egységbe foglaljuk azokat.45-48
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Cirkónium-dioxid a fogászatban
Dr. Zsigmond Ágnes, Dr. Kóbor András, Dr. Kispélyi Barbara
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

Az elmúlt évtizedekben fokozatosan nőtt az igény a fémmentes
fogpótlások iránt, ami részben az allergiás reakciók gyakoribbá
válásának, részben az esztétikai igények növekedésének tulajdonítható.
Érthető tehát, hogy egyre inkább előtérbe kerültek olyan anyagok,
amelyek segítségével kiválthatjuk a fogászati fémötvözetek
alkalmazását. A cirkónium-dioxid alkalmazása a fogászatban a ’90-es
években kezdett elterjedni. Napjainkban világszerte egyre több
restauráció készül ezen anyag felhasználásával.

A

cirkóniumot egy neves kémikus, Martin
Heinrich Klaproth fedezte fel 1789 Berlinben, miközben a ZrSiO4 kristályszerkezetét elemezte. A cirkónium izolálását a svéd
kémikus, Jöns Jacob Berzelius végezte el 1824-ben.
A tiszta cirkóniumot azonban elemi formában csak
1914-ben sikerült előállítani.1,2 Érdemes megjegyezni,
hogy a mindennapok folyamán gyakran a „cirkóniumdioxid” helyett a „cirkon-oxid” és „cirkon” szavakat
használjuk. A fogalombeli zavar fokozása érdekében
pedig az angolszász nyelvhasználatban a cirkóniumdioxidot egyszerűen csak cirkóniának nevezik.3

Anyagtani tulajdonságok
A cirkónium (Zr) a periódusos rendszer 40-es rendszámmal rendelkező fémje, szürkés színű és tetragonális
kristályszerkezettel rendelkezik. Sűrűsége 6,49 g/cm³,
olvadáspontja 1852 °C, forráspontja pedig 3580 °C.
A cirkónium teljesen tiszta állapotban a természet-

ben nem fordul elő. Szabad oxidként (ZrO2) való előfordulását ásványtanilag baddeleyit-nek nevezzük, ha
pedig szilikát-oxiddal együtt fordul elő (ZrO2 × SiO2),
akkor cirkonnak.1,4 A felsorolt anyagokat sem az iparban, sem a fogászatban nem alkalmazhatják, mivel túl
sok szennyeződés található bennük. Szennyeződésként
egyéb fémeken kívül természetes radioaktív elemek is
megtalálható bennük, mint például az uránium és a
tórium. Költséges és időigényes tisztítási folyamatokat
követően jutunk az alkalmazható cirkónium-dioxidhoz,
amelyből már kerámia bioanyag válhat (1-2. ábra).1
A tiszta cirkónium-dioxid három különböző kristályszerkezetben létezik a hőmérséklettől függően (3. ábra).
Nagyon magas hőmérsékleten (> 2370°C) köbös, 1170°-tól
2370°C-ig terjedő tartományban tetragonális szerkezetű.
Alacsony hőmérsékleten 1170 °C alatt a tiszta cirkóniumdioxid monoklin szerkezetűvé válik. A tetragonális kristályszerkezet visszaalakulása monoklin fázisba igen gyorsan bekövetkezhet, és 3-5%-os térfogat növekedést okoz.
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3. ábra: A cirkónium-dioxid kristályszerkezetének változásai a hőmérséklet alapján

1. ábra: Baddeleyit kristály

2. ábra: Cirkónium-dioxid por

4. ábra: A cirkónium-dioxid „önjavító” képessége, amely természetesen csak kristályszemcse méretben működik

A hirtelen tágulás pedig repedéseket idéz elő az anyagban. Az iparban a MgO segítségével stabilizált Mg-PSZ a legEz a jelenség a hűtés során tönkreteszi az ebből az anyag- gyakrabban alkalmazott cirkónium-dioxid alapú ipari
ból gyártott tárgy mechanikai tulajdonságait, és a tiszta cir- kerámia (5. ábra). A Mg-PSZ továbbfejlesztése során azonban nem sikerült az anyag porozitását optimális szintre
kóniumot használhatatlanná teszi.
Több törekvés történt arra vonatkozóan, hogy a cir- csökkenteni, ezért a Mg-PSZ orvosi biokerámiaként való
kónium-dioxidot stabilizálni lehessen. A leggyakrab- alkalmazását elvetették. 2-3 térfogat % Y2O3 hozzáadában használt oxidok, amelyek megakadályozzák a cirkó- sával a fejlesztők 100%-ban metastabil tetragonális krisnium-dioxid kristályszerkezetének gyors visszaalakulását tályokat kaptak, amit Y-TZP-nek (Yttrium-Tetragonal
monoklin fázisba, a CaO, MgO és az Y2O3.1, 5-7 Garvie és Zirconia Polycrystal) neveztek el. Több tanulmányban
Nicholson mutatta ki, hogy a teljes stabilizálás is rontja is kimutatták, hogy az Y-TZP esetében a fázisátalakulás
a mechanikai tulajdonságokat, így egy részlegesen stabi- által létrejött szerkezeti erősödés nagyobb mértékű, mint
lizált, többfázisú anyagot fejlesztettek ki (PSZ: partially a Mg-PSZ esetében.
stabilized zirconia). A PSZ nagyrészt köbös szerkezetű A cirkónium-dioxid mechanikai tulajdonságai hasonlóak a
kristályokból, kisebb részt monoklin és tetragonális cir- rozsdamentes acéléhoz. Húzási szilárdsága 900–1200 MPa
közötti, nyomási szilárdsága 2000 MPa körüli. A ciklusos
kónium-dioxidból áll.8
A stabilizáló oxidok mennyiségének csökkentésével elér- terhelésre is meglehetősen jól reagál.1,9,10
hető, hogy a PSZ-ben szobahőmérsékleten a nagyobbrészt köbös fázis mellett csak tetragonális
A cirkónium-dioxid
fázis jelenjen meg (monoklin fázis nélfelhasználása az iparban
kül). Ezt nevezzük tetragonális cirkónia
Magas korrózió-állóságú anyag lévén
polikristálynak (TZP). A nem stabilinagynyomású pumpák és szelepek
zált kis tetragonális kristályok a nyomás
készítésére használják. Mivel nehezen
növekedésekor vagy hőhatásra – például
abszorbeálja a neutronokat, előszeretetrepedések keletkezésekor – visszaalakultel alkalmazzák nukleáris reaktorokban
nak monoklin fázisba, nő a térfogatuk,
fűtő rudak borításaként is. Az atomezáltal kitöltik a repedést. Természetesen
energetikai ipar az éves cirkóniumez csak kristályszemcse méretben működioxid kitermelés majdnem 90%-át erre
dik, szemmel látható anyagrepedések 5. ábra: MgO-al stabilizált ZrO2
a célra használja fel. A cirkónium-dioxiesetében nem, de mégis erősebbé teheti kerámia tubus
dot az acél ötvözőelemeként is alkalaz anyag szerkezetét (4. ábra).1,4,5
mazzák speciális sebészi eszközök elő-
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állításakor. A ZrSiO4 olyan vegyület,
amely több formában létezik, legismertebb közülük a tiszta, átlátszó kristály,
amely megfelelő csiszolás után gyémánt
kinézetű lehet (6. ábra). Ennek megfelelően nagyon gyakran találkozhatunk
a cirkónia kövekkel az ékszerüzletekben. A ZrO2-ot magas hőállósága miatt
olvasztótégelyek és kohók belső borítására is használják.4

A cirkónium-dioxid alapú termékek
fogászati térhódítása összefüggésbe hozható a CAD-CAM rendszerek elterjedésével. Három eljárásmódot különböztetünk meg: a teljesen nyers, nem szinterelt
cirkónium-dioxid frézelését, majd
kiégetését; az elő-szinterelt és a teljesen
szinterelt cirkónium-dioxid frézelését
(7. ábra). Az alacsonyabb teljesítményű
6. ábra: Cirkónia kristályok
frézelőberendezések a nyers alapanyagot használják, hiszen ez jóval puhább.
Az eljárás során azonban számolni kell a későbbi égeA cirkónium-dioxid előállítása
A cirkónium-dioxidot előállíthatják cirkon homokból téskor fellépő, elég nagymértékű zsugorodással (~30%),
(ZrSiO4, például alvit) és a cirkonföldből is (ZrO2, pél- ami ráadásul ingadozhat is az objektum geometriájától,
dául baddeleyit, illetve brazilit), amelyeket sok helyen a hőmérséklet-változásától és a szennyezettségtől fügbányásznak a világon. Az európai piac számára legin- gően. A kiégetett anyag tömbjéből történő frézelés sokkább az orosz nyersanyag elérhető. A cirkon homokot kal inkább igénybe veszi a frézgépet, több berendezés
drága tisztítási eljárásoknak vetik alá, amelynek során nem is alkalmas erre (8. ábra).1,13-15
a hafnium-oxid-tartalom csökken ugyan, de az erőfe- Felmerül a kérdés, hogy melyik módszerrel készült cirszítések ellenére is marad körülbelül 1%-nyi mennyiség, kónium-dioxid a legalkalmasabb klinikai használatra.
ami felelőssé tehető a cirkónium-dioxid radioaktivitásá- Úgy tűnik, hogy mindegyik eljárással készült anyagért (<1Bq/g). 11,12
nak megvan a maga előnye és a hátránya. A teljesen

Zöld (nem-szinterelt)
fázisban frézelhető

7. ábra: Elő-szinterelt cirkónium-dioxid tömbök

• Xavex G 100 Zirkon, Etkon
(Etkon, Grafelfingen, Germany)
• In-Ceram YZ Cubes, Cerec InLab
(Sirona, Bensheim, Germany)
• ZS-Blanks, Everest
(KaVo, Leutkirch, Germany)
• Hint-ELs Zirkon TZP-W, DigiDent
(Girrbach, Pforzheim, Germany)
Elő-szinterelt fázisban
frézelhető
• DC-Shrink, Precident DCS
(DCS, Allschwil, Switzerland)
• LAVA All-Ceramic System
(3M ESPE, Seefeld, Germany)
• Cercon Smart Ceramics
(DeguDent, Hanau, Germany)
• Procera Zirconia
(Nobel Biocare, Göteborg, Sweden)

Teljesen szinteret
fázisban frézelhető

8. ábra: A cirkónium-dioxid tömbök frézelésére alkalmas berendezés

• Cercon base, Cercon
(Degudent, Frankfurt, Germany)
• Lava Frame, Lava
(3M ESPE, Seefeld, Germany)
• Hint-ELs Zirkon TPZ-G, DigiDent
(Girrbach, Pforzheim, Germany)
• ZirkonZahn, Steger (Steger, Brunneck, Italy)

• DC-Zirkon, Precident DCS
(DCS, Allschwil, Switzerland)
• Z-Blanks, Everest
(KaVo, Leutkirch, Germany)
• Zirkon TM, Pro 50, Cynovad
(Cynovad, Montreal, Canada)
• Hint-ELs Zirkon TZP-HIP, DigiDent
(Girrbach, Pforzheim, Germany)
• HIP Zirkon, Etkon
(Etkon, Grafelfingen, Germany)

1. táblázat: Három cirkónium-dioxid típus és gyártási módszereik
(az információk a gyártóktól származnak)
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9. ábra: A cirkónium-dioxid lehetséges felhasználási módjai a fogászatban

10. ábra: Napjainkban a cirkónium-

11. ábra: A gyártók már cementezhető

12. ábra: Az illusztráció titán és cirkó-

dioxid implantátumok és implantátumfe-

és csavarosan rögzíthető rendszereket is

nium-dioxid implantátumokat és implan-

jek széles választéka elérhető

ajánlanak

tátumfejeket ábrázol

szinterelt, majd utána frézelt cirkónium-dioxidnak
nagyobb a sűrűsége, porozitása pedig kisebb, így törési
ellenállása is jobb lehet, mint a többi típusnak. Az ilyen
módszerrel készülő anyagnál azonban a frézelés során
sokkal több hő keletkezik, ami felületi és szerkezeti
károsodásokat is előidézhet.1 Az anyag tulajdonságai
azonban jóval egyenletesebbek, hiszen standard gyári
eljárás során készül. Csípőprotéziseket például csak a
harmadik módszerrel készítenek. A gyárilag teljesen
szinterelt cirkónium-dioxid frézelése azonban meglehetősen időigényes és a legdrágább is a három módszer közül.
A cirkónium-dioxid jó hőszigetelő tulajdonsággal bír,
ami előnyös az előkészített fog szempontjából. A cirkónium-dioxid vázat leplező kerámia égetésekor azonban
hátrányos, hiszen lassabban melegszik fel, és lassabban
hűl le. A váz hőingadozásait nagyon elővigyázatosan
kell kezelni, nem szabad siettetni, mert feszülések keletkezhetnek a leplező kerámiában, ami később annak
lepattanásához és töréséhez vezet.3

Fogászati alkalmazás
A cirkónium-dioxid inlay-, onlay-, inlay hídként, korona
és híd vázként, implantátum és implantátumfejként,
illetve csapos műcsonkként is alkalmazható (9. ábra).
A cirkónium-dioxid biokompatibilitását széles körben
rengeteg in vitro és in vivo tanulmányban vizsgálták.
A legtöbb vizsgálatban azonban csak nagyon tiszta cirkónium-dioxid porokat alkalmaztak, amelyekben radio-

aktív részecskék már nem voltak. A tanulmányokban
semmilyen helyi vagy szisztémás túlérzékenységi reakciót nem tapasztaltak.1 Egyes vizsgálatok leírták, hogy a
cirkónium-dioxid felületén kevesebb baktérium tapadt
meg, mint a titániumon. Ez a tulajdonság magyarázható
az eltérő fehérje-adszorpciós tulajdonsággal. Ezek a vizsgálatok azt sugallták, hogy cirkónium-dioxidból készült
implantátumfejekkel csökkenthető a periimplantitis
veszélye. 1996-ban már be is mutatták az első cirkóniumdioxid implantátum fejeket (10-11. ábra).
Egy másik, randomizált kontrollált klinikai vizsgálat
azonban más eredményre jutott a titán és a cirkóniumdioxid implantátumfejeket illetően. A titán és cirkónium-dioxid implantátumfejek viselkedését összehasonlító in vivo tanulmányban 40 implantátumra készítettek
szóló koronákat. Három év elteltével nem mindegyik
pácienst sikerült a kontrollvizsgálatra visszarendelni,
így csak 18 cirkónium-dioxid és 10 titán implantátumfejet tudtak megvizsgálni. A klinikai vizsgálat alapján
mind a cirkónium-dioxid, mind a titánfejek 100%-ban
épnek bizonyultak. Erre a következtetésre úgy jutottak,
hogy az elkészült koronákat vizsgálták meg. Az implantátumfejek sikertelensége esetén ugyanis a koronák
sérültek volna, vagy egyszerűen már nem lettek volna
szájban. Ilyen elváltozásokat pedig egyik páciens esetében sem tapasztaltak. Az utóbbi vizsgálat szerint tehát
nem sikerült szignifikáns különbséget kimutatni a titán
és a cirkónium-dioxid implantátumfejek klinikai viselkedése között (12. ábra).1,16
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy optikai tulajdonságaikat tekintve a teljes-kerámia rendszerek kedvezőbb
esztétikával rendelkeznek, mint a hagyományos fémvázas
pótlások (13. ábra).
Természetesen a fémkerámia rendszerek esetében sem
egyforma az esztétikai hatás, hiszen nem mindegy, hogy
aranyötvözetek felhasználásával készülnek-e a pótlások vagy más, szürkés színű ötvözetet alkalmaznak.
A kerámiákat osztályozva pedig általánosságban megállapítható, hogy a szilikát kerámiák esztétikailag kedve-

13. ábra: A cirkónium-dioxid vázas kerámia korona fényáteresztő
képessége

14. ábra: A cirkónium-dioxid vázak ma már több színben kérhetők

zőbbek lehetnek, mint az oxidkerámiák. Az In-Ceram
Zirconia rendszer esetében például – amely egy alumínium-oxid alapú kerámia, 35% cirkónium-dioxid tartalommal – relatív alacsony a fényáteresztő képesség,
hasonló a fémkerámiákéhoz. Az Y-TZP fényáteresztő
képessége nagyban függ továbbá a cirkónium-dioxid
váz vastagságától, színétől és a leplező kerámia tulajdonságaitól (14. ábra).1
Napjainkban alapvető követelményként lépett elő az
esztétikus, természetet hűen utánzó restaurációk készítése. A szilikát kerámia koronák – attól függetlenül,
hogy esztétikailag kifogástalanok – a premoláris, moláris régióban nem ajánlottak az alacsony hajlító-törő szilárdságuk miatt.
A premoláris és moláris régióban az a koncepció vált be,
hogy képezni kell egy erős és stabil vázat, ami megfelelően alátámasztja a leplező kerámiát. Ennek segítségével
hosszú távon is biztosítani tudjuk a pótlás mechanikai
és esztétikai tartósságát. A hagyományos fémkerámia
koronák esetében a fémötvözetek nagyon jó mechanikai tulajdonságokkal bíró vázat adnak a kedvezőtlen hajlító-törő szilárdsággal bíró leplező kerámiának.
Az utóbbi évtizedekben azonban nagyon megnőtt a
túlérzékenységi reakcióktól szenvedő páciensek száma,
körükön belül pedig jelentékeny csoportot alkotnak a
fémallergiások. Többfajta fém alkalmazása a szájban felveti a galvanizmus veszélyét is. A vázat alkotó ötvözetek fémes színét opáker anyagokkal kell lefedni, hiszen e
nélkül teljesen átsejlene azok szürkés árnyalata. A fogászati fémek hátrányai miatt azok helyettesítésére irányuló törekvések már nem mai keletűek. A cirkóniumdioxid váz ebben alternatívát jelenthet, helyettesítheti a
fémötvözetekből készült vázat (15. ábra).
Általános preparálási javaslatok a cirkónium-dioxid vázas
kerámia koronák esetében, hogy az axiális falakon 1,2 mm,
a központi barázdában 1,5 mm, a funkciós csücskök és az
incizális él területén 2 mm-t kell elvenni.

16. ábra: Általános csonk-előkészítési javaslat a cirkónium-dioxid
15. ábra: Cirkónium-dioxid vázas kerámia restaurációk

vázas kerámia koronák esetében
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A gyermekfogászati ellátás eredményei
a statisztika tükrében
Dr. Klenk Zsolt
magánfogorvos

Az 1982-83-as tanévben a Győr-Sopron Megyei Kórház
fogorvosaként a kórházhoz tartozó vidéki iskolák
általánosiskolás-korú gyermekeinek fogászati ellátása volt
a feladatom. Az ellátási körzetbe többek közt Nyúl és
Rábapatona községek is beletartoztak. Már akkor felmerült
bennem egy átfogó statisztikai felmérés elkészítésének
ötlete, aminek adatait egy általam kifejlesztett kérdőív
segítségével a fent említett két községben össze is
gyűjtöttem. Az adatok feldolgozására 1987-ben került
sor, amikor is az Anconai Tudomány Egyetem Orvosés Fogorvostudományi Karán megírtam: „Ricerca
epidemiologica sulla carie dentaria su un campione di 409
bambini della scuola dell’obbligo esaminati nella contea
ungherese di Győr-Sopron, Panorama socio-sanitario” című
diplomamunkámat.

A

felmérés részletesen kiterjedt az aktuálisan szájban fellelhető tej-, áttörő és maradó
fogak számára és állapotára. Külön vizsgáltam a lány és fiú populáció tekintetében a
szuvasodások megoszlását, azok kiterjedtségét, helybeli megoszlását. A felmérésben szereplő adatoknál jól
látszik, hogy a szuvas fogak száma eltér a szuvasodások számától, előfordult ugyanis, hogy egy fogon egynél több elváltozást is regisztráltunk. Az ellátás során
a szuvas fogakat betömtük vagy eltávolítottuk, gyökérkezelésre, illetve fogszabályozásra a kórházba utaltuk a gyermekeket. Az 1982-83-as tanévben készült
felmérés adatai mind ez ideig nem kerültek közlésre
Magyarországon.

Dr. Klenk Zsolt

2012 októberében kezembe került a diplomamunkám, és
úgy gondoltam, hasznos lenne megismételni a felmérést
azonos paraméterek között, vagyis a nyúli és rábapatonai
általános iskolások körében. Felkerestem a két község
általános iskoláinak igazgatóit, és engedélyt kértem a felmérés elvégzésére a tanulók közt. Az engedélyek birtokában november hónapban elvégeztem az adatok begyűjtését. Időhiányban, a nyúli iskolában két osztály tanulóit
nem állt módomban megvizsgálni, ezért az eredmény
nem vonatkozik az összes iskoláskorú gyermekre, mégis
azt statisztikailag értékelhetőnek tartom. A 2012-ben történő felmérés során csak a maradó fogakat vizsgáltam,
a tömött fogakat pedig szuvasként értékeltem. Mivel a
gyermekek fogászati ellátása nem volt feladatom, így az
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1982-ben

21

2012-ben

Születési év

Gyermek

Születési év

Gyermek

Születési év

Gyermek

Születési év

Gyermek

1968

27

1997

2

1967

711

1997

45

1969

76

1998

21

1968

1921

1998

567

1970

58
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15

1969

1388

1999

372

1971

66

2000

41

1970

1222

2000

867

1972

85

2001

25

1971

1273

2001

511

1973

66

2002

38

1972

798

2002

600

1974

31

2003

48

1973

354

2003

590

2004

40

2004

538

2005

67

2005

455

2006

4

2006

41

301

Összesen:

Összesen:

409

7667

4586

1. táblázat: Gyermekek száma születési évenként

2. táblázat: Maradó fogak száma születési évenként

adatok is jóval szegényesebbek, mint az 1982-83-as tanévben rögzítettek. Ennek ellenére a fontosabb számok
rendelkezésemre álltak annak érdekében, hogy egy összehasonlító vizsgálatnak vethessem alá azokat.
Az 1. táblázat adataiból kitűnik, hogy a 2012. évben
vizsgált gyermeklétszám alacsonyabb, de szélesebb skálájú, mint az 1982-ben vizsgált. Emlékeztetőül megjegyzem azonban, hogy két osztályt 2012-ben nem láttam,
de ismerve a hozzávetőleges adatokat, kimondhatom,
hogy a két felmérésben közel azonos lehetne a gyermekek száma. A meglévő adatokra támaszkodva, az alábbiakban táblázatok és diagramok segítségével igyekszem
bemutatni a két felmérés közti különbségeket.
1982-ben külön adatként kezeltem az áttörőben lévő
maradó fogak számát. A 2012-es felmérés során viszont
eltekintettem ezek megjelenítésétől, mint ahogy nem
vizsgáltam a tejfogak számát és állapotát sem. Az aktuális
vizsgálódás csak a maradó fogakra terjed ki, mivel azok
állapota kihat a felnőtt fogászati ellátásra is, minőségi és
mennyiségi szempontból egyaránt (2. táblázat).
Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a szuvas
maradó fogak száma az összes maradó fogak számához
viszonyítva, az adott településeken jelentősen csökkent.
Jól érzékeltetik ezt a változást a 3. táblázatban összesített
adatok, valamint az 1/a. és 1/b. diagram.
Az adatok feldolgozásakor szembetűnő különbséget
tapasztaltam a szuvasodások típus szerinti megoszlásában. Szuvas fognak tekintettem a már tömött fogakat is.
Ezek osztályba sorolása eléggé szubjektív lehet, mint ahogyan a különböző típusok megbecslése is. A több mint
30 éves orvosi gyakorlat segített a szuvasodások kiterjedésének és típusának megállapítására. Mindkét vizsgált
csoportban látjuk, hogy a szuvasodásnak minden típusa
előfordul, de nem azonos mértékben. Míg az 1982-ben

összesített adatok szerint a szuvasodások 58,83%, addig
a 2012-es adatoknak csak 27, 87% volt a C. media típusba
sorolható. Jelentős eltérés tapasztalható a kezdeti és a felszínes szuvasodások megoszlásában.
1982-ben a két típus együttesen az összes szuvasodásnak 32,48%-át, addig 2012-ben 68,13%-át tette ki. Ez
azt jelenti, hogy a felmérés pillanatában a szuvasodás
mértéke súlyossága szerint 1012-ben jóval kisebb volt,
mint 1982-ben. A mélyre hatoló szuvasodások arányában is jelentős eltérést mértem. 1982-ben csaknem
négyszer annyi ilyen típusú elváltozást találtam, mint
2012-ben.
Itt kell megjegyeznem három nagyon fontos különbséget, ami az akkori és a mai fogászati ellátás minőségi különbségét jól illusztrálja. Az egyik, hogy amíg
1982-ben a premoláris és moláris fogakat ezüst-amal3. táblázat: Egészséges és szuvas maradó fogak aránya

1982

2012

Maradó fogak száma

7667

4597

Szuvas fogak száma

877

226

11,43

4,91

%

1/a. és 1/b. diagram
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Caries típusai

1982

2012

C. incipiens (sárga)

8,43%

25,66%

Születési
év

Szuvas fogak
száma 1982-ben
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Szuvas fogak
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1969
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1970
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1,82%

2,21%
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45
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23
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47
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43

2003

28
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16
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3
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0

4. táblázat: Szuvasodások típus szerinti megoszlása

5. táblázat: Szuvas maradó fogak szám szerinti megoszlása
születési évenként
4/a. és 4/b. diagram

gám vagy réz-amalgám felhasználásával tömtük, addig
a jelen időben végzett felmérés során mindösszesen
nyolc ilyen tömést találtam.
A második nagyon fontos adat, hogy 1982-ben fogszabályozás miatt egyetlen fogat sem távolítottunk el, mert
magára a beavatkozásra nem volt igény. 2012-ben viszont
6 premolárist húztak ki ebből a célból és csaknem 12 gyermek hordott valamilyen fogszabályozó készüléket. Ez persze nem jelenti azt, hogy 1982-ben nem lett volna szükség
fogszabályozásra.
A harmadik jellemző adat pedig a szuvasodások miatti
maradó fogak eltávolítására vonatkozik. 1982-ben
85 darab kis- és nagyőrlő fog került eltávolításra, a
2012-es felmérés során hasonló okból csupán 6 darab
húzás miatti foghiányt találtam.
Az 5. táblázat és a hozzá rendelt 5/a. és 5/b. diagramok látványosan szemléltetik az eltelt harminc esztendő alatt
bekövetkezett változást a maradó fogak egészségi állapotában. Az 1982-ben elvégzett felmérés adataiból kiderül,
hogy már az első osztályos tanulók fogai is erősen fertőzöttek voltak. A fogak szuvasodása az életkorral nőtt,
egészen a nyolcadik osztályos korig, ahol látványos csökkenést tapasztalunk, de még így is nagyon magas értéket
kapunk. A 2012-ben elvégzett felmérés adataira jellemző,
hogy az első két osztály tanulói közt alig volt szuvas fog
(3 darab), másrészt a szuvasodás mértéke korcsoportonként változó, de korántsem oly mértékben, mint harminc
évvel ezelőtt. A szuvasodások számszerinti eltérése enyhén szólva is megdöbbentő. És itt mindjárt érdemes felállítani néhány teóriát, ami esetlegesen magyarázatot adhat
az adatok közti különbségekre.

5/a. és 5/b. diagram

Bármely állításom bizonyításra szorul, amit csak további
részletes kutatás lefolytatása tesz lehetővé. Igen fontos lenne megérteni, melyek voltak azok az objektív
és/vagy szubjektív tényezők, amelyek ily mértékű javulást eredményeztek a gyermekek fogazatának állapotában. Ugyanis amennyiben ez a tendencia erősíthető, úgy
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6. táblázat: Szuvasodások megoszlása fogcsoportonként

6/a. és 6/b. diagram

a jövő generációinak nem kellene súlyos fogászati problémákkal küzdenie.
Elsősorban feltételezem, hogy a hatékony szájhigiénés
felvilágosítás és a fogmosási szokások megváltozása
áll a változás hátterében. Másodsorban a javuló vidéki
fogászati ellátás minőségét kell kihangsúlyozni. Harmadrészt pedig a táplálkozási szokásokban beállt változás is részese lehet a fogazat állapotában végbement
javulásnak. Ugyanakkor korántsem lehetünk elégedettek az elért eredménnyel!

A 6. táblázatban a maradó fogakat nemzetközi jelöléssel (10-20-30-40) láttam el. A kék számsor a 2012-ben,
a piros pedig az 1982-ben felvett adatokat tartalmazzák arra vonatkozóan, hogy az egyes fogak hány esetben voltak szuvasak. Az adatokat pedig a 6. diagramon
ábrázoltam.
Tanulságos és nagyon látványos az adatokat megjelenítő diagram. Több dolog már első rátekintésre is szembetűnik. Nézzük a felső frontfogakat. 1982-ben azt
is vizsgáltam, hogy a fiúk és a lányok esetében van-e
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különbség a szuvasodások kialakulásának a különböző
fogcsoportokon. Akkor meglepő adatként azt regisztráltam, hogy a felső frontfogak jelentősen nagyobb
számban voltak szuvasak a lányok esetében. A frontfogak szuvas elváltozása a kifejezetten rossz szájhigiéné
egyértelmű jele, magyarul elégtelen és rendszertelen a
fogmosás gyakorlata. A 2012-es felmérésben azt látjuk,
hogy a frontfogak elenyésző mértékben voltak szuvasak. Itt megjegyzem, hogy egyetlen gyermekről volt szó.
Az alsó frontfogakon 2012-ben ritkán találtam lepedéket, és láthatjuk, hogy szuvas fog nem volt. Nem így
1982-ben, bár a felső frontfogaknál jóval kisebb mértékben. Ennek oka szerintem, az alsó frontfogaknak a
harapásban való részvételekor történő öntisztulásban
keresendő. 2012-ben mind az alsó, mind a felső kisőrlő
fogak szuvasodása jelentéktelennek mondható az 1982es adatokhoz képest.
Kirívó különbséget figyelhetünk meg az első nagyőrlők
szuvasodásában. Látható, hogy a szuvasodás kialakulásának tendenciája megmaradt, igaz a mértéke jelentősen csökkent. Ugyanakkor a szuvas második nagyőrlők
száma hasonló mindkét felmérésben.
Véleményem szerint az első maradó rágófogakra kell
koncentrálnunk. Ezek a fogak a gyermekek hatodikhetedik életévében jelennek meg a szájüregben.
Az első maradó nagyőrlő fogak több szempontból is a
legfontosabb fogaink közé tartoznak. Megfelelő záródás
esetén rögzítik az alsó és a felső állcsont közti távolságot,
meghatározva egy életre a harapási magasságot. Mindennemű elváltozás ezeken a fogakon súlyos következményekkel jár nem csak a rágásban, a beszédben, de a testtartásban is. A szuvas folyamatokat restaurálni igyekvő,
rosszul kivitelezett fogtömések károsíthatják a rágószervi
ízületeket, és ezáltal tovább rontják a kialakult problémákat. Elementáris érdekünk tehát, hogy ezen fogak épségét
megőrizzük. Tapasztalati tény, hogy a 6-7 éves gyermekek
fogmosási technikája nem megfelelő, és annak ideje nem
elégséges. Ráadásul az ételmaradék gyakran órákon át
megreked az erősen tagolt fogfelszínen. Az általam vizsgált két iskolában napközben nem mostak fogat a gyerekek, pedig alapvető elvárás kellene, hogy legyen a tízórait
követő alapos fogtisztítás. A gyermekek által kedvelt és
nagy mennyiségben fogyasztott különféle ételek összetételének, egészségre káros hatásának megítélése nem része
ennek a tanulmánynak, de jól ismerjük a kekszek, chipsek ragadó, tapadó képességét a fogakon. Mivel az iskolai fogápolás esetleges, és nehézkesen ellenőrizhető, ezért
nekünk, fogorvosoknak kell megelőző beavatkozásokat
végeznünk.
Fogászati magánpraxisomban gyakran előfordul, hogy
6-14 év körüli gyermek ellátására kerül sor. Azok a gyer-
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mekek, akik 6-7 éves korukban az első maradó őrlőfogukon barázdazárást kaptak, a későbbiekben nem, vagy
sokkal kevésbé lesznek érintettek a szuvas folyamatokban. Ez a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a megfelelően kivitelezett barázdazárás és a fél évenkénti ellenőrzés együttesen megelőzi a rágófogak szuvasodását, de
legalább is jelentős mértékben csökkenti. Ezért az a javaslatom, hogy az államilag finanszírozott gyermekfogászati
ellátásban a szűrésen túl tegyük kötelezővé az említett
korosztályban a fogak barázdazárását. Az eljárás idő- és
költséghatékony, egy gyermek ellátása húsz percnél többet nem igényel. Nagyon fontos a folyamatos nyomkövetés, vagyis a rendszeres ellenőrzés, amit én félévenként
javaslok megismételni, mert előfordulhat, hogy a barázdazáró anyag részben leválik, és azt pótolni kell. Fontosnak és szükségesnek tartom egy részletes, személyre
szabott fogazati térkép felállítását is, amelyen nyomon
követhetnénk többek közt, az ellátás minőségét is. Nem
elhanyagolható a szájápolási tanácsadás fontossága sem.
Tapasztalatból tudom, hogy a rendelőt felkereső személyek elenyésző százaléka ismeri a fogselyem és a plakkfesték használatát. E két egyszerű eszköz használatának
iskolai keretek közti bemutatása jelentősen mozdítaná elő
a megelőzés célkitűzéseit.
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Tökéletes szín, sikeres fogpótlás, elégedett páciens
Eg y jól sikerült fogpótlás elengedhetetlen feltétele a helyesen
választott „fogszín”. Leg yen szó akár fémkerámia vag y teljes
kerámia munkáról, koronáról vag y héjról, dolgozzon a fogorvos
és a fogtechnikus bármennyire pontosan és szépen, a páciens csak
akkor lesz elégedett, ha a fogszín is tökéletes. Dr. Stephen Bergen,
a New York-i Eg yetem professzora, a fogszíntanban klasszikusként számontartott „Color Science and Dental Art” könyv szerzője, a színek szerepét 1984-ben íg y fogalmazta meg: „A fogpótlás fizikai sikerének szempontjából mindeg y a szín, a páciens
elégedettségének azonban meghatározó tényezője”.
A fogszín szerepe azóta is változatlan, de szerencsére a fogszín-meghatározás eszköztára hatalmasat fejlődött az elmúlt
1. ábra: A tudományos színelméleten alapuló új
fogszínkulcs-generációk az objektív mérőműszerekkel
kiegészítve kiszámítható eredményhez vezetnek

három évtizedben: a fogszínkulcsoknak tudományos színelméletekre építő új generációi jelentek meg, a digitális fogszín-meghatározó eszközök a mindennapos felhasználás elvárásaihoz
igazodtak.
Ma már a szubjektív fogszínkulcsos módszert az objektív méréssel kiegészítve kiszámítható esztétikai eredményhez jutunk. Színmérésekre azért van szükség, mert a szabad
szemmel végzett fogszínkulcsos összehasonlító színvizsgálat
bizonytalan. A digitális színmeghatározás előnye, hog y az
emberi szem szubjektív érzését helyettesíti, és pontosan reprodukálható adatokkal szolgál.
A Semmelweis Eg yetem Fogpótlástani Klinikáján 2004
óta használjuk a Vita Easyshade fogászati spektrofotométert. A hordozható kis készülék működésének lényege, hog y
kézidarabjában eg y száloptikás rendszer van beépítve, mely
a fogat megvilágítja, és az arról visszaérkező fényt érzékeli.
A fog színének meghatározásához a fogorvos a fog felszínét
leszárítja, majd a kézidarabot a fog felszínéhez érintve eg y
gombnyomásra megtörténik a mérés. Az Easyshade alapszínt
mér. A mérési eredményt szabad szemmel, fogszínkulccsal
mindig vissza kell ellenőrizni. A digitális eszköz a vizuális
színmeghatározást nem helyettesíti, hanem kiegészíti. A meghatározott alapszínen kívül a fogszínt befolyásoló további
kiegészítő információkat is át kell adni a fog felszín szerkezetéről, anatómiai eltérésekről, eg yéni jellegzetességekről a fogtechnikusnak. Ezeknek az úg ynevezett effekteknek a rögzítésére a digitális fotók tökéletesen alkalmasak.

A siker kulcsa
Alexander Hassel, André Bouillon

A

digitális színmeghatározás kulcsfontosságú
lépés a sikeres fogpótlás készítésének folyamatában, olyan kiindulási alapot ad, amelyhez
biztonsággal kapcsolható a színmeghatározás és reprodukció további láncolata. A cikk első részében
Professzor Alexander Hassel (Mannheim, Németország)
a Heidelbergi Egyetem vendégprofesszora foglalja össze a
digitális fogszín-meghatározás előnyeit a rendelő oldaláról,
majd a cikk második részében André Bouillon fogtechnikus mester (St. Wendel, Németország) a laboratórium
szempontjából értékeli a színmérés nyújtotta lehetőségeket.

Professzor Hassel összefoglalója
a digitális színmeghatározás előnyeiről
Paul Cézanne, a 19. század végének festőzsenije, a színek nagy kutatója úgy fogalmazott, hogy a festészet
mindenekelőtt látás, olyan látás, amit a szemünk gondol
„amikor festek, nem gondolok semmire, csak önmagától elrendezendő színeket látok”.
A színeket helyesen látni a fogászatban is művészet, az
emberi látás mechanizmusából adódóan szigorú korlátok
közé szorítva. Még a leggyakorlottabb fogorvosok is gyakran szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a külső befolyá-
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2–4. ábra: Az Easyshade 3 pontos mérési eredményének (nyak: 2R2.5, test: 1M2, él: 2M1) ellenőrzése fogszínkulccsal. A laboratóriumnak
küldött referenciafotókon az effektek is jól megfigyelhetők: sárgás nyak, kifelyezett mamelon rajzolat, transzparens él, fehér halo, sima felszín

A fog alapszínének digitális mérése, a mért szín vizuális ellenőrzése, majd a kiválasztott fogszínkulccsal készített referenciafotó, amely az effekteket is hűen tükrözi, meg felelő kiindulási
alap a fogtechnikus munkájához. A pontos és részletes színinformáció, a hatékony színkommunikáció alapvető feltétele a
laboratóriumtól elvárt tökéletes színreprodukciónak.
A Vita cég hosszú ideje különösen nag y hangsúlyt fektet arra,
hog y új termékeiket, anyagaikat, eszközeiket eg yetemek5. ábra: A kész cirkónium-dioxid vázas szóló korona fogpótlás (fogtechnikai munka: Adrian Apreotesei)

nek adják kipróbálásra, és klinikai kutatások eredményeivel igazolják azok létjogosultságát. A cég ezen koncepciójának
köszönhetően a Fogpótlástani Klinikán lassan tíz éve alkalmazzuk az Easyshade-et, jó eredményekkel. Jelenleg eg y, a
Heidelbergi Eg yetem vezetésével zajló nemzetközi vizsgálat
résztvevőiként 19 ország 21 eg yetemén készített 177 szóló
korona esetében vizsgáljuk a fog alapszínének fogszínkulcsos,
illetve színméréses meghatározását. A felmérés befejeztével,
kapott eredményeinkről a Mag yar Fogorvos olvasóit is tájékoztatni szeretnénk, de addig is kérem, olvassák érdeklődéssel a kutatás vezetője, Professzor Alexander Hassel és André
Bouillon fogtechnikus mester g yakorlati tapasztalatait a színmérés előnyeiről.
Dr. Borbély Judit Ph.D.
eg yetemi docens
Semmelweis Eg yetem, Fogpótlástani Klinika

soló tényezők milyen könnyen be tudják csapni színérzékelésüket. A színválasztás ráadásul csak az első nehezített
lépés a természetes fogakkal azonos szín visszaadásának
folyamatában. A színre vonatkozó információk laboratóriumba juttatása sem zajlik mindig simán. Az is biztos, hogy
az elvárások is megnőttek, néhány évvel ezelőtt a páciensek
még elfogadták, ha a fogpótlások színe kicsit eltért a természetes fogaiktól, manapság már csak a szabad szemmel
megkülönböztethetetlen eredménnyel elégedettek. A fogpótlástan átalakult, a fogorvostudományt és a fogtechnikai
jártasságot igénylő szakmai tudáson túl egy komplex üzleti
vállalkozás sikeres működtetésének képességeivel is rendelkeznünk kell. Önmagában már a kézügyesség sem elég,
hiszen manapság a digitális technika ismerete kombinálódik az innovatív anyagok használatával. Az esztétikailag
kifogástalan fogpótlások készítésének munkafolyamataiban rutinszerűvé váltak az egyéniesítés lépései. A fogszín
helyes meghatározásán különösen nagy a hangsúly, hiszen

ez az a kulcsfontosságú kezdő lépés a színkommunikáció
és színreprodukció nehézségeivel kikövezett úton, amely a
sikeres fogpótláshoz vezet.
Professzor Hassel saját praxisában a mindennapos fogászati ellátás során átlagosan 4-5 alkalommal határoz
meg színt protetikai munkához vagy esztétikus tömés
készítéséhez. A színrendszerek közül a sokszorosan
bizonyított klasszikus (A1-D4 színskála) és a fogszínteret strukturáltan átfogó 3D-master rendszert is használja. A Vita cég rendszer-alapú gondolkodásának hála,
ma már az anyagok sem szabnak határt a színrendszerek közti szabad választásnak, hiszen a műfogak, leplező kerámiák, akrilátok és teljes-kerámia rendszerek
is mindkét színrendszer szerint elérhetők. A digitális
technika nyújtotta lehetőségek alkalmazása a fogszín
meghatározásához mindennapos praxisának rutinszerűen része. A Vita Easyshade Advance használata egyszerű, és másodpercek alatt a megvilágítástól vagy a
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6. ábra: VITA Easyshade Advance működés közben: a pontszerűen mérő készülék a fog alapszínét határozza meg, a fogat megvilágító fény dentinből visszavert hullámhosszainak mérésével

7. ábra: Tökéletes színeredmény: kerámia ¾ koronák a 44 és 45
fogon (a 46 régióban implantátum lesz)

8. ábra: Sikeres kompozit restauráció a 3. kvadránsban: a gyors
és megbízható Easyshade mérés garantálta a színhelyes esztétikai
eredményt

tükröződő felületektől függetlenül juthatunk a spektrofotometrián alapuló mérés pontos adataihoz. Professzor
Hassel szerint „A tökéletes színválasztás a siker alappillére. A páciensek részéről a fogpótlás színe az egyik legfontosabb minőségi kritérium, amely alapján elbírálják
a fogorvos képességeit, és ez által egy rendkívül fontos
kapocs, amely a pácienst a rendelőhöz köti”. Az az igaz-

ság, hogy még a legjobb fogorvos is hibázhat a színezet
kiválasztása során. „A színt helyesen meghatározni nem
könnyű”, mondja Hassel Professzor. „és a jó választás
nem csak a fogorvos szemének gyakorlottságától függ,
hanem azt még számos további tényező befolyásolja.
Ilyen befolyásoló tényezők például a közvetlen környezet színei, a páciens sminkjének vagy ruházatának
színe, a nappali fény intenzitása vagy akár a rendelő falai
adta háttérszín. Mindehhez vegyük még hozzá, hogy a
fogak sohasem egyszínűek, hanem számtalan effekt, a
zománcréteg változó vastagságú rétegei és különböző
elszíneződések tarkítják a képet. Különösen az idős
páciensek fogazatára jellemzőek a hajszálrepedések és a
jelentős színeltérések egy-egy fogíven belül is”.
A frontterület szóló korona restaurációi mindig komoly
kihívást jelentenek, a helyzet akkor a legnehezebb, ha
a páciens fogszíne a fogszínkulcs egyetlen darabjával
sem teljesen azonos. Ilyenkor az a kérdés, melyik az a
fogszínkulcs, amihez képest a különbség még elfogadható. A kritikus pont az, amikor a kiválasztott szín alapján elkészül a pótlás, és kiderül, hogy a szabad szemmel
észrevehető színeltérés elfogadható-e, vagy annyira nyilvánvaló a különbség, hogy korrekcióra van szükség. Ha a
fogpótlást újra kell készíteni az további költség a laboratóriumnak. A kész fogpótlás színét megváltoztatni úgy,
hogy például a sötét szín világosabbnak tűnjön, nem
kevés idő és energia befektetését igényli. Egy-egy ilyen
korrekció természetesen az „ellátás része”, amiért nem
lehet további költségeket felszámolni. A fogorvos ideje,
amit a szék mellett tölt, újabb próbákkal szintén nem
lehet rajta a terápiás költségek listáján.
Hassel Professzor az Easyshade Advance spektrofotométerrel teszi hatékonnyá a fogszín meghatározását rendelőjében. „A fogszín digitális meghatározása a mindennapos gyakorlat részévé vált a rendelőmben. Az Easyshade
Advance megbízható, pontos adatokkal egészíti ki a színmeghatározást. A hatékony alkalmazáshoz a felhasználónak természetesen tisztában kell lennie a készülék működésével. Fontos hogyan helyezzük el a készüléket a fog
felszínén, és mindig szem előtt kell tartani azt, hogy csak
a fog alapszínét tudjuk mérni. Én minden esetben digitális fotót is küldök a laboratóriumnak, amin az egyéni
jellegzetességeket jelölöm. A cél az, hogy a fogtechnikusnak minden információ rendelkezésére álljon ahhoz,
hogy reprodukálni tudja a színt. A fogfelszín sajátosságait le lehet olvasni a mintáról, az effektekről, mint például egy fehér folt vagy zománcrepedés, a fotók mutatnak információkat és az Easyshade mérés eredménye adja
az alapszínt.”
Professzor Hassel szerint a digitális mérés legnagyobb
előnye, hogy pontosan reprodukálható és ellenőrizhető
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adatokat ad. Ellenőrizni tudjuk a fogpótlás színét, és az
ellenőrző lépéseket a rendelő minőségbiztosítási rendszerébe integrálhatjuk. Tény, hogy a digitális mérés lehetővé teszi, hogy a színmeghatározás standardizált körülmények között, standardizált eszközökkel történjen.
A mérést annyiszor lehet megismételni, ahányszor csak
akarjuk, és sokkal konzisztensebb eredményt kapunk,
mint az ismételt fogszínkulcsos meghatározások során.
A minőségbiztosítási rendszerünk sokkal hatékonyabb
lesz, ha a körülmények standardizálásával számos potenciális hibalehetőséget kiiktatunk. Az Easyshade-del le
tudjuk ellenőrizni, hogy a laboratóriumtól a kért színt
kaptuk-e. A labor célzottan tud korrigálni, egészen addig,
amíg a fogpótlás olyan színű nem lesz, mint amit a fogorvos kiválasztott.
Professzor Alexander Hassel
University of Heidelberg
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9. ábra: VITA Easyshade Advance

André Bouillon fogtechnikus mester
tapasztalatai a színmérés előnyeiről
Az első generációs Easyshade 2004-es megjelenése óta
szerves része André Bouillon laboratóriumi felszerelésének. Azóta a gyártó számos átfogó fejlesztéssel tökéletesítette az eszközt, így a fogtechnikus mester ma már
a harmadik generációs Easyshade Advancet használja
fogszínméréshez. André Bouillon szerint „Az Easyshade
Advance egy rendkívül értékes marketing eszköz, amivel a kollégák elé kerülhetek a versenypiacon. A mérések
eredményeként kapott standard és reprodukálható adatok tovább erősítik a labor minőségbiztosítási rendszerét. A 3D-master rendszert a kezdetek kezdete óta használom. Meg akartam mutatni a fogorvosoknak, hogy
milyen egyszerű digitális méréssel meghatározni a színt a
3D-master fogszínkulcsnak megfelelően, majd azt összehasonlítani a klasszikus Vita A1-D4 fogszínkulccsal,
hiszen az Esyshade kijelzőjén mindkét fogszínkulcsnak
megfelelően megjelennek a mért értékek. Szerencsére ma
már a műfogak, leplező kerámiák, akrilátok és teljes-kerámia anyagok mind 3D-master, mind klasszikus A1-D4
színekben elérhetők. Miután az orvosok is elkezdték
használni az Easyshade-et, rájöttek, hogy az nem csak
egy technikai trükk, hanem egy zseniális kis eszköz, amivel időt lehet spórolni”.
A mindennapos gyakorlatban André Bouillon fogtechnikus mester az Easyshade Advance készülékkel érkezik
a rendelőbe fogszínt meghatározni, vagy szájban ellenőrzi a fogpótlás színhelyességét. A hordozható, vezeték nélküli eszközzel mindez könnyen megvalósítható.
„Az Easyshade-et főként az alapszín meghatározásához
használom. Azért is nagy segítség a hordozható spektrofotométer, mert a megvilágítás minden rendelőben más

10. ábra: Elszíneződött alsó frontfogak, a fogszínmérés eredményének ellenőrzése 3D-master Colorguide fogszínkulccsal

és más, ami nagyban befolyásolja a vizuális színmeghatározást. Szerencsére az Easyhade méréseket a külső
megvilágítás nem befolyásolja. A gyors mérés segítségével konkrét világosságértéket kapok, amit a 3D-Master
fogszínkulccsal ellenőrzök. Ezt követően az orvossal és
a pácienssel közösen már könnyen ki tudjuk választani a
megfelelő színezetet.
A nehéz esetek megoldásához a 3 pontos mérések nyújtanak segítséget. A fotón látható 48 éves páciens esetében a felső frontrégióba készülő 4 szóló koronához
kellett fogszínt választanunk, amit az nehezített, hogy
a páciens sokat teázott, ami a maradék fogakat nagyon
elszínezte.
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11–12. ábra: A tökéletes végeredmény a színmérésen alapult

13–14. ábra: A referenciafog színének mérése VITA Easyshade
Advance spektrofotométerrel és a mért érték ellenőrzése
fogszínkulccsal

A scután módszerrel készített ideiglenesek fotója is jól
demonstrálja a kiindulási helyzet nehézségeit. Megfigyelhető a felső középső metszők méretkülönbsége, a jobb
felső metsző kifejezett meziális irányú rotációja és fedő
helyzete. Az alsó frontfogak természetes színét kiindulási
alapul véve, a fognyakak sötétek voltak, de a fogak alapszíne világosnak tűnt. Easyshade 3 pontos méréssel határoztuk meg a páciens saját természetes fogszínét. A színmérés a fognyak 2M3, a test 3M1 és az incizális él 3M1 értékét

adta. Ezt követően a mért színt természetes megvilágításnál VITAPAN 3D-master Colorguide fogszínkulccsal
ellenőriztük. A „piros” colorguide fogszínkulcs abban
különbözik a „kék” 3D-Master fogszínkulcstól, hogy a
fogszínkulcsokon nincs nyaki festés. A mért színt szabad
szemmel is megfelelőnek találtuk. A tökéletes fogpótláshoz már csak egy kis egyéni színfestés kellett.
Egy másik esetben az alsó frontrégióban készítettünk
páciensünk számára új szóló koronákat. A 33-as fogat
kivéve a páciens valamennyi fogát kb. 20 évvel ezelőtt
készített koronák, hidak borították. Sajnos a 20 éves restaurációk már nem voltak túl jó állapotban, a régi pótlások színét nem vehettük kiindulási alapnak. Referenciafognak ezért a 33-as fogat választottuk, amelynek színét
Easyshade Advanccel mértük.
A 2L1.5 mérési eredmény szolgált a fogpótlás alapszíneként. A mérés természetesen csak az első lépés, a mért színt
minden esetben fogszínkulccsal le kell ellenőrizni.
A színhelyes fogpótlás készítésének munkafolyamatában
a fogszín meghatározása és a kért színhelyes reprodukálása közötti kapocs a színek kommunikációja. A fogorvosnak a fogtechnikushoz kell küldenie a részletes és
pontos színinformációkat arról, hogy milyen színű fogpótlást kér. A rendelő és a laboratórium közötti kommunikációban nyújt segítséget a Vita Assist Software.
A program segítségével a páciens adatait, a színmeghatározás eredményeként összegyűjtött információkat, digitális fotókat, rajzos útmutatókat lehet könnyen és gyorsan,
emailben továbbítani a laboratóriumnak. A fogszín-meghatározás és a fehérítés dokumentálására éppúgy lehetőséget nyújt, mint teljes és részleges fogpótlások interaktív szimulációja. Számos modul érhető el a piacon,
mint például a ShadeAssist vagy a Tooth Configurator.
A labor vagy a rendelő eldöntheti, hogy csak egy modult
vagy a teljes rendszert használja. „A Vita cég rendszerben
gondolkodik, a fogpótlás készítésének minden lépését
szem előtt tartja”, zárja gondolatait Andre Bouillon, „így
teremti meg a páciens, fogorvos, fogtechnikus és gyártó
cég hosszú távon lojális partnerkapcsolatát”.
André Bouillon
fogtechnikus mester
Összefoglalva tehát, mi is a színben sikeres fogpótlás titka?
A korszerű módszerek alkalmazása és a korszerű tudás.
A szubjektív fogszínkulcsos módszer kiegészítve az objektív méréssel, a színtan alkalmazása a klinikai fogászatban,
az anyagok optikai tulajdonságainak ismerete és a digitális
kommunikációs lehetőségek alkalmazása eg yütt vezet a sikeres esztétikai eredményhez.
Dr. Borbély Judit
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Elszíneződött frontfogak helyreállítása
minimál invazív módszerrel
Daniel Edelhoff*, Oliver Brix**
*

Ludwig Maximilian University of Munich, **Wiesbaden, Germany

Minden fogorvos jól tudja, hogy milyen komoly kihívást jelent az elszíneződött
gyökérkezelt fogak esztétikai helyreállítása. A kezelés célja minden esetben az,
hogy a lehető legkevesebb természetes foganyag feláldozása árán állítsuk vissza
az érintett fog biomechanikai és optikai tulajdonságait. Minden szempontot
kielégítő eredményt érhetünk el egy olyan jól felépített kezelési tervet követve,
amelynek részei a belső fogfehérítés, adhezív csapos csonkkiegészítés és
a fogpótlás anyagának megfelelően kivitelezett preparációs technika. Ez a
megközelítés lényegesen kevésbé invazív, mint a konvencionális restaurációs
technikák. Jelen cikk felső középső metszők esztétikus helyreállítását ismerteti
szálerősítéses kompozit csap, kompozit csonkkiegészítő anyag és lithiumdiszilikát (LS2) 360°-os héjkerámia megoldással.

Kiindulási állapot
28 éves férfipáciens kereste fel a rendelőt azzal a kéréssel, hogy szeretné gyökérkezelt és csúnyán elszíneződött
frontfogait helyreállíttatni. Elmondása szerint a néhány
évvel korábbi gyökércsúcs-rezekciót követően semmilyen panasza nem volt a fogakkal, de nagyon zavarta
azok sötét elszíneződése (1–3. ábra).
Az 11 és 21 fogak klinikai és radiológiai vizsgálata falálló, a szakma szabályainak megfelelően kivitelezett gyökértöméseket mutatott. A gyökércsatornákban nem volt
csap, de mindkét fogban nagy kiterjedésű, rosszul záró
és szekunder kárieszes kompozit restaurációk voltak
(4. ábra), amelyek kb. 5 évvel korábban készültek. Rendelőnk számára komoly kihívást jelentett, hogy a páciens
lehetőség szerint, minél rövidebb idő alatt szerette volna
fogait esztétikailag helyreállítatni. Az volt a kívánsága,
hogy az eredeti fogszínét és fogpozíciót állítsuk vissza,
és amennyire lehetséges a maradék foganyagot hosszú
távon őrizzük meg.

1. ábra: Az erősen elszíneződött és kedvezőtlen pozícióban lévő
felső középső metszők rossz esztétikai hatást nyújtanak
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2. ábra: A 11 fog sötét elszíneződése a marginális gingivát is szür-

4. ábra: Rosszul záró kompozit tömések és szekunder kárieszes

kévé teszi

léziók a gyökérkezelt 11 és 21 fogakban

Előkészítő műveletek és a fogak
preparációja

3. ábra: Jól látható, hogy mennyire aszimmetrikus a két középső
metsző hossztengelye

Kezelési terv
A végleges kezelési terv felállítása előtt, a frontfogak
inadekvát töméseit és a szekunder kárieszes léziókat
eltávolítottuk. Így kaphattunk pontos képet arról, hogy
milyen mértékben károsodtak a fogak. Ezzel párhuzamosan az évek óta rosszul záró tömések miatt számolnunk
kellett azzal a lehetőséggel is, hogy a gyökércsatornák
mikroorganizmusokkal kontaminálódtak. Szerencsére
mindkét gyökértömés külön fedőtömésekkel volt lezárva
a zománc-cement határon, így nem kellett a gyökércsatornákat újratömni. Mindkét fog koronai részének „walking
bleach” technikás belső fehérítését terveztük.
A klinikai kiértékelést követően az alábbi kezelési tervet
állítottuk fel: Az első feladat a fogak pozíciójának és arányainak korrekciója diagnosztikus viaszmintázat (wax-up)
segítségével. A kezdeti lépésekhez tartozik, hogy az érintett fogakat belső fehérítéssel, a szomszédos fogakkal
azonos világosságúra kell változtatni. A szálerősítéses
kompozit csapok becementezését követően, a jelentős kiterjedésű léziók helyreállításához direkt adhezív
csonfelépítésre lesz szükség. A súlyosan károsodott frontfogak végső helyreállításához, a 360°-os lithium-diszilikát
héjakat találtuk a legmegfelelőbb megoldásnak. Az optimális esztétikai végeredményhez úgy döntöttünk, hogy a
héjakat cut-back technikával készítjük el.

A nagymetsző fogak koronai pulpakamráját kitisztítottuk, majd a zománc-cement határon kis mennyiségű foszfát cementből egy újabb fedőtömést készítettünk. Ezzel
a lépéssel biztosítottuk, hogy a későbbiekben alkalmazott fehérítő anyag ne tudjon szenzitív területekre diffundálni (5. ábra). A belső fehérítéshez nátrium-perborát por és
desztillált víz keverékét használtuk „walking bleach” módszerrel. A koronai pulpakamra palatinális bejáratát bond
anyagba áztatott (Heliobond) vattagombóckával és folyékony kompozittal (TetricEvoFlow®) zártuk le. A következő ülésre egy héttel később került sor. Ekkor még nem
értük el a kívánt fogszínt, ezért újabb, friss fehérítő anyagot helyeztünk az üregbe. További egy hét eltelte után
már mindkét pillérfog kifehérítésével elégedettek voltunk,
megfelelő világossági fokozatot sikerült elérnünk (6. ábra).
A pulpakamrába a fehérítő ágens neutralizálására kalciumhidroxid készítményt (CalciPure®) helyeztünk egy hétre.
A neutralizációs fázist követően, a gyökérkezelt pillérfogak felépítése következett. A gyökértömések koronai lezárását eltávolítottuk, és a gyökércsatornákat a szálerősítéses csapoknak (FRC posts) megfelelő méretben előfúrtuk.
A csapokat becementezéséhez Variolink® II cementet (duál

5. ábra: A belső fogfehérítés megkezdése előtt a gyökértöméseket ellenőriztük, és fedőtöméssel zártuk a zomán-cement határon.
A kavitások készen álltak a fehérítő anyag behelyezésére
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8. ábra: Az IPS e.max Press lithium-diszilikát-bázisú 360°-os héjak.
6. ábra: Két hét után: A belső fogfehérítéssel sikerült a sötéten

Az MO ingot minimális rétegvastagság mellett is képes a fogszöve-

elszíneződött metszőfogakat majdnem tökéletesen kifehéríteni

tek tökéletes maszkírozására

7. ábra: A csonkfelépített és előkészített metszőfogak. A nagymér-

9. ábra: A héjakat „white-opaque” próbapasztával próbáltuk

tékben destruálódott pillérfog csonkokat, adhezíven rögzített szálerő-

szájba; az MO ingot vázak optimálisan maszkírozzák a kiterjedt fel-

sítéses kompozit csapokkal és kompozit anyaggal építettük fel

építésekkel tarkított pillérfogakat

kötés, alacsony viszkozitás, szín: fehér-opaque) és multistep dentin bondrendszert (Syntac®) használtunk. Miután
a csapokat folyékony kompozit anyaggal (Tetric EvoFlow)
fedtük, a direkt csonkfelépítéseket világos színű, nagy töltőanyag koncentrációjú, viszkózus kompozit anyagból
(Tetric EvoCeram®, Bleach XL) készítettük (7. ábra).
A ragasztócement és a csonkfelépítő anyagok végső polimerizációjához nagyteljesítményű fotopolimerizációs
lámpát (Bluephase® G2, > 1,000 mW/cm2) használtunk.
A minimálisan invazív preparációs technika megvalósításához diagnosztikus mintázatra volt szükség. A mintázatot
a wax-up alapján készítettük el, így az magában hordozta
a fogak pozícionálásának korrekciójára és a restaurációk
végső külső kontúrjára vonatkozó valamennyi információt.

fázisa következett. 4 hét után a preparált fogakról precíziós
szituációs lenyomatot vettünk, amit az antagonista fogív
lenyomatával, arcíves regisztrátummal és az állcsont relációs helyzetet rögzítő regisztrátumokkal laboratóriumba
küldtünk. A preparált fogakról fotót készítettünk, hogy
a laboratóriumnak a váz készítéséhez szükséges opacitás
fokozatáról is legyen információja. A vázak anyagául közepes opacitású, 0 színű préskerámia ingotokat (MO 0)
választottunk. A fokozott maszkírozó képességű ingotok
hivatottak biztosítani, hogy a különböző transzlucenciájú
felépített részek és az elszíneződés esetleges későbbi kiújulása ne befolyásolhassa az esztétikai hatást. Az IPS e.max®
Press vázak leplezéséhez A2-es színű IPS e.max® Ceram
leplezőkerámiát használtunk (8. ábra).

Ideiglenes fogpótlások és a végleges
héjak készítése

Próba és átadás

A ideiglenes héjakat direkt módszerrel, a diagnosztikus
mintázat alapján készítettük Bis-GMA-alapú ideiglenes
anyagból (Telio® C&B,A2). A preparált, nem savazott fogfelszíneket és az ideiglenesek belső felszínét bondoztuk
(Heliobond), majd a felesleg eltávolítása után megvilágítottuk. Ezt követően a wax-uppal meghatározott és az ideiglenesekre átvitt fog-forma és pozíció 4 hetes kiértékelési

Az ideiglenesek levétele után a maradék bondanyagot polírozó kefével és fluoridmentes polírpasztával távolítottuk
el a fogfelszínekről. Színezett glicerin géllel próbáltuk
be (Try-in Paste, Variolink II, fehér-opaque) a héjakat,
hogy a formát és a színt a szájban is le tudjuk ellenőrizni.
A pillérfogakat tökéletesen sikerült maszkírozni, a kapott
eredmény harmonikus megjelenést mutatott a pillérfogak színétől függetlenül (9-10. ábra). Az üvegkerámia res-
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10. ábra: A héjak frontális nézete a bepróbálás során. A fogpótlások lithium-diszilikát alapváza a pillérfogak színétől független,

13. ábra: Posztoperatív nézet a mandibula protrúziós helyzetében:

homogén megjelenést biztosít

mind funkcionális, mind esztétikai szempontokat tekintve kiemelkedő
a végeredmény. A középső metszők színe tökéletesen illeszkedik környezetéhez.

11. ábra: A 360°-os héjakat multi-step dentin adhezív rendszer segítségével és a próbapasztának megfelelő színű cementtel rögzítettük
véglegesen. A megbízható és kiszámítható kezelés eredményeképpen
kiemelkedően jó esztétikai hatást értünk el

14. ábra: A végeredmény: az elszíneződést eltávolítottuk, a fogak
pozícióját korrigáltuk, és az esztétikailag kedvező arányokat beállítottuk (összehasonlításként lásd az 1. és 2. ábrákat)

12. ábra: Az elkészült fogpótlások szájban átvilágítva. A természetes fogakkal azonos fényáteresztő képességet transzlucens csonkfelépítő anyagok és az üveg-kerámia héjak kombinációjával értük el

taurációk belső felszínét 20 másodpercig hydrofluor savval savaztuk (< 5% IPS® Ceramic Etching Gel), majd
bondoztuk (Monobond Plus). A fogfelszíneket Syntac
multi-step dentin adhezív rendszerrel készítettük elő.
A restaurációk végleges rögzítéséhez Variolink II system
(fehér-opaque) cementet használtunk (11. ábra).

Konklúzió
A természetes fogakhoz hasonló fényáteresztő képességet a transzlucens csonkfelépítő anyagok és az üveg-

kerámia lithium-diszilikát héjak kombinációjával tudtuk
elérni (12. ábra). A végső eredmény funkcionális és esztétikai szempontból is kifogástalan lett. A fogszín a környező fogakkal tökéletesen harmonizált. A kemény- és
lágyszövetek elszíneződésének megszüntetésén túl korrigálni tudtuk a fogak helyzeti rendellenességeit és a
fogak arányait is (13. ábra). A páciens az esztétikai eredménnyel maximálisan elégedett volt, és a fogpozíció
korrekciójából eredően sem tapasztalt semmilyen fonetikai nehézséget (14. ábra).

Forrás: Reflect 02/11: 10–13
Fordította: Dr. Borbély Judit
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Orvoskutatás 2013 - 2. rész

Fogorvosok: időmérleg, család, hivatás, egészség
Dr. Győrffy Zsuzsa, Dr. Girasek Edmond
Fogorvosok: Bevezető és a kutatás módszertana
A Magyar Orvosi Kamara és a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete 2013 májusa és júliusa között országos felmérést
indított, amelynek célja az orvosok helyzetének, test-lelki jóllétének
vizsgálata volt. Egyedülálló vállalkozásunk célja az összes hazai
e-mail elérhetőséggel rendelkező gyógyító megkérdezése volt.
Számos hazai és nemzetközi vizsgálat irányul az orvosok életminőségének, test-lelki állapotának felmérésére, ugyanakkor az
eddig lefolytatott magyarországi kutatások egyike sem kísérelte
meg, hogy felmérje a teljes hazai orvostársadalom helyzetét, így jelen
vizsgálatunk Magyarországon az első teljes körű „orvosfelmérésnek” tekinthető. Különösen fontos, hogy ez a vizsgálat tekinthető az
első fogorvosokra is irányuló reprezentatív adatgyűjtésnek. Mintegy 5600 orvos válaszolt kérdőívünkre, s ez a válaszadási arány az

online kutatások részvételi hajlandósági adataihoz viszonyítva megfelelőnek minősíthető. A fogorvos válaszadók válaszadási aránya
12,71%-os volt (n=823). A felmérés lezárását követően nem, kor és
szak (orvos, fogorvos) szerinti korrekciós súlyozást végeztünk, így
felmérésünk e dimenziók tekintetében reprezentatívnak tekinthető.
Az alábbiakban bemutatott vizsgálat eredményeit a Magyar Fogorvos olvasói három – egymást követő – részben ismerhetik meg.
Az első részben a munkahelyre vonatkozó adatokat és a munkával
és munkavégzéssel kapcsolatos attitűdöket mutatjuk be, a második
részben az időmérleg, a hivatás és a család összeegyeztethetőségének kérdését, valamint szomatikus és mentális egészség
mutatóit ismertetjük. A harmadik részben kerül sor a rizikómagatartás és a vizsgálat összegzésének bemutatására.

A munkával és az ahhoz kapcsolódó
utazással töltött idő
A kérdőívben azt kérdeztük meg, hogy a fogorvosok
hetente átlagosan mennyi időt dolgoznak a főállásukban,
másodállásukban, ügyeletben, illetve munkához kapcsolódó utazással. Az egyes kérdésekre csak azok válaszoltak,
akiknél ez relevánsnak mutatkozott, tehát például akinek
nincs másodállása, az üresen hagyta a másodállásra vonatkozó kérdést. Fogorvos válaszadóink átlagosan heti 30,5
órát dolgoznak főállásában, 11,48 órát dolgoznak másodállásban, 2,46 órát ügyelnek és 4,41 órát töltenek munkához
kapcsolódó utazással, ingázással (14. ábra).
Ha ezeket az átlagértékeket nemek szerinti bontásban nézzük, kitűnik, hogy a férfiak és a nők között nincs szignifikáns különbség a heti óraszámok tekintetében. Kor szerinti
bontásban megállapítható, hogy 55 éves kortól csökken a
főállású munkára fordított idő, az ügyelet és a másodállásra
fordított idő azonban már a második korcsoporttól kezdődően csökkenést mutat (15. ábra).

14. ábra: A heti átlagban munkára és az ahhoz kapcsolódó utazásra fordított idő

A hivatás és a család összeegyeztetése
A mintába került fogorvosok 32,4 százaléka érzi úgy, hogy
nehezen tudja összeegyeztetni munkahelyi és családi tevékenységét, míg 69,9 százalékuk számára csak kevéssé jelent
problémát a munkahelyi/családi terhek összeegyeztetése.
A vizsgált fogorvosok 8,8 százalékának munkahelyi tevékenységét jelentős mértékben befolyásolják családi kötelezettségei, míg 27,1 százalék azoknak az aránya, akiknek

15. ábra: Hetente átlagosan mennyi időt tölt az egyes tevékenységekkel? – Kor szerinti bontás

38

Magyar Fogorvos 2014/1

Orvoskutatás

Az egészségi állapot mutatóinak alakulása
a magyarországi fogorvosok körében
A megbetegedési mutatók alakulásakor a következő
négy kérdéskört fogjuk áttekinteni:
• A szubjektív egészségkép alakulása
• A betegségstruktúra leírása
• Reprodukciós zavarok az orvosnői mintában
• A pszichoszomatikus tünetek alakulása
16. ábra: Milyen gyakran akadályozzák munkahelyi tevékenységeit
családi elfoglaltságai?

17. ábra: Milyen gyakran akadályozzák családi tevékenységeit
munkahelyi elfoglaltságai?

a családi tevékenységét jelentős mértékben befolyásolják
munkahelyi elfoglaltságai (16-17. ábra).

Feszült helyzetek munkavégzés közben

Egészségi állapot önbecslése
A jelenlegi egészségi állapot értékelésében („Összességében hogyan minősítené saját egészségi állapotát?”) a fogorvosi minta esetében az átlagpontszám 3,4 (SD=0,9).
Elmondható, hogy a mintába került fogorvosok közel
50 százaléka jónak vagy kiválónak, 38,7%-a közepesnek,
11,7%-a pedig rossznak minősíti egészségi állapotát.
A következő kérdésünkben az elmúlt 5 évre vonatkozóan
kérdeztünk rá az egészségi állapot változására. („Hogyan
alakult az egészségi állapota az elmúlt 5 év során?”) E kérdésre a válaszok átlagpontszáma 2,8 (SD=0,84). A kapott
válaszok alapján elmondhatjuk, hogy a válaszadók 58 százaléka érzi úgy, hogy nem változott az egészségi állapota, míg
26,8 százalékuk érezte úgy, hogy romlott, és 15,1 százalék
szerint az egészségi állapota javult az elmúlt 5 év során.

Betegségek alakulása
Ebben a kérdésünkben az életút során előforduló betegségekre kérdeztünk rá (20. ábra). A táblázat alapján elmondható, hogy a megkérdezett fogorvosok körében a legna-

A mintába került fogorvosok 22,7 százaléka gyakran
vagy nagyon gyakran lesz feszült munkavégzés közben,
34 százalékuk ritkán, míg 43,4 százalékuk szinte soha
nem érez feszültséget munkavégzés közben.

Túlterheltség
A vizsgált fogorvosok 52,9 százaléka érzi magát nagymértékben túlterheltnek (18. ábra).

Kiégés
A kiégéssel kapcsolatos kérdéseket a Maslach Burnout
Inventory segítségével mértük (Maslach 1996). A kiégés
emocionális kimerülésének átlagpontszáma a mintában
17,05 (SD=11,79), a cinizmus (deperszonalizáció) átlagpontszáma: 4,3 (SD=5,45), míg a teljesítményvesztésé
34,84 (SD=9,55).
Az emocionális kimerülés esetében a válaszadók
42,6 százaléka tartozik a közepes és magas kategóriába, a
cinizmus dimenzió esetében a válaszadók 30,1 százalékát
jellemzi a közepes és magas pontszám. A teljesítményvesztés közepes és magas dimenziója a minta 62,7 százalékára jellemző (19. ábra).

18. ábra: Milyen gyakran érzi magát túlterheltnek?

19. ábra: A kiégés egyes dimenziónak megoszlása
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Előforduló betegség

% (n)

cukorbetegség

7,4 (61)

májbetegség

2,6 (21)

depresszió

7,9 (65)

daganatos betegség

6,6 (54)

neurológiai betegség

2,8 (23)

magas vérnyomás

28,7 (236)

agyérbetegség

1,6 (13)

szívinfarktus

1,3 (10)

egyéb szív-érrendszeri betegség
allergia
gyomor-nyombélfekély
egyéb gyomor-bélrendszeri betegség
vesebetegség

10,1 (83)
23,5 (193)

Orvoskutatás

gyobb arányban a
magas vérnyomás
(28,7%), az allergia
(23%), az izom- és
csontrendszeri betegség (22,5%), a szembetegségek (15,3%) és
a gyomor-bélrendszeri
betegségek (11,9%)
fordulnak elő.

3,5 (28)
11,9 (98)
4,6 (38)

Reprodukciós
zavarok

A válaszadó fogorvosnők mintegy 74,4
orr-fül-gégészeti betegség
9,9 (82) százalékának volt 1–8
nőgyógyászati betegség
11,1 (92)
terhessége, átlagosan
urológiai betegség
8,3 (69)
3,27 (SD=1,51) eddigi
élete során, amelyből
20. ábra: Betegségek előfordulása
2,294 gyermek született, átlagosan 2,5 (SD=1,1). Jelenleg a válaszadó fogorvosnők 1,3 százaléka (6) terhes. A válaszadók közül 16,8 százaléknak volt egy évig sikertelen próbálkozása a teherbe
esésre, és 18,7 százalék terhességét veszélyeztették munkahelyi ártalmak. 7,2 százalékot kezeltek meddőséggel, a meddőséggel kezeltek közül 45,8 százalék vett részt mesterséges megtermékenyítésben. A válaszadók 20,3 százaléka volt
veszélyeztetett terhes, és 16,3 százalékuknak volt spontán
vetélése. Művi abortuszon 22,3 százalékuk esett át.
izom-csontrendszeri betegség

22,5 (185)

szembetegség

15,3 (126)

Pszichoszomatikus tünetek alakulása
A pszichoszomatikus tünetek potenciális megjelenését
a PHQ tünetlista alapján tekintettük át (Korenke 2002;
Cserháti és Stauder 2008). A megkérdezettek között a
PHQ átlagpontszáma 6,63 volt (SD=4,9). A fogorvosok
mintegy 76,9 százaléka került a normál kategóriába, míg
23,1 százalékuk a magas övezetbe tartozik.

A mentális egészségmutatók alakulása
Alvás, alvásmennyiség, alvászavarok
Az alvászavarokat az Athéni Inszomnia Skála rövidített,
magyar változatával mértük. (Soldatos és mtsai 2003;
Novák és mtsai 2004) A mintába került fogorvosok átlagosan 6,8 órát (SD=1,16) alszanak hétköznaponként, míg
hétvégéken 7,9 órát (SD=1,32). A megkérdezett fogorvosok közel fele, 44,5% érzi úgy, hogy munkanapokon nem
tud eleget aludni.
Az alvászavarok tekintetében úgy találtuk, hogy a válaszadók átlagpontszáma az Athéni Insomnia Skálán 9,21
(SD=5,61). A referenciaértéknek tekintett 10 pontos
határ alá a minta 58,4 százaléka került, esetükben nem

beszélhetünk alvászavarról. Ugyanakkor a válaszadók
41,6 százaléka számolt be alvászavarról. Az alvászavarok
vizsgálatánál fontos megjegyeznünk, hogy e kérdéscsoport esetében magas a nem válaszolók aránya.

Öngyilkossági gondolatok és kísérletek
Vizsgálatunk során az öngyilkossági gondolatok mérésére Paykel „Öngyilkossági gondolatok és kísérletek” kérdőívének második kérdését használtuk (Paykel és mtsai
1974). A minta 14,7 százalékát foglalkoztatták már életük
során öngyilkossági gondolatok, és 2 százalékuknak volt
már élete során öngyilkossági kísérlete.

A depressziópontszámok alakulása
A depressziót a Rövidített Beck Depressziós Kérdőívvel mértük (Rózsa és mtsai 2001). A megkérdezettek
Beck depressziópontszáma 3,1 volt (SD=3,88). A mintába kerültek 93,4 százalékának nincsenek depressziós
tünetei, míg 6,6 százalékuk beszámolt depresszióról.
Enyhe depresszió a minta 5,8 százalékát jellemzi, míg a
közepes depresszió 0,5 százalékban, a súlyos depresszió
pedig 0,3 százalékban van jelen.

Az észlelt stressz alakulása
Az észlelt stressz mértékét az Észlelt Stressz kérdőív
(Perceived Stress Scale – PSS, Cohen és mtsai 1983;
Stauder és Konkoly 2006) rövidített, 10 tételes változata
alapján mértük. A válaszadó fogorvosok (n=790) stresszpontszáma 18,7 volt (SD=3,88). A magas stresszpontszámról beszámolók 43,1 százalékban vannak jelen, míg
az alacsony pontszámot elérők aránya 56,9 százalék.
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Győzött az igazság
Ez az egyszerű tőmondat ugyan mindent elmond, de nem tükrözi azt a majd
kétéves erőfeszítést, ami ahhoz kellett, hogy lezárjunk egy sok évtizedes történetet.
Néhányan a fennkölt szakmaiság álarcát felöltve kalandor vállalkozásba kezdtek,
hogy saját érdekükben visszaforgassák a történelem kerekét.

Az alábbiakban leközölt levelek – a hivatalos levelezés
töredéke – csak az utolsó momentuma a hosszú folyamatnak, de úgy gondoljuk, a kedves Olvasót a részletek
nem érdeklik, csak a végeredmény számít. Az előzmény
röviden: nyolc fogtechnikus úgy határozott, hogy egy
svájci tanfolyam elvégzése után, egy 1959-es jogszabályt
előhúzva, az ott megszerzett „diplomát” honosíttatják
Magyarországon, és a „vizsgázott fogász” képesítést megszerzik. (Először erre 1949-ben történelmi okok szülte
kényszerűségből került sor szabályozott és legális körülmények között az állam által szervezett oktatás keretében, egyetemi oktatók bevonásával.) Ez a tervük sikerült,
és mind a nyolcan „vizsgázott fogászokká” váltak.
Az ÁNTSZ még időben kapcsolt, és a fogorvos szakma
vezető testületeit megkeresve, nem adott ki ilyen képesítésre önálló működési engedélyt. Itt tulajdonképpen felmerülhetne az a kérdés, hogy a fogorvos szakmának akkor
miért volt olyan fontos fellépnie ez ellen a cinikus történelemhamisítás ellen (ezt a meghatározást használtuk egy
hivatalos levelünkben is). A híradásokban az utóbbi egykét évben több olyan esettel is találkoztunk, amikor szájban dolgozó fogtechnikusok maradandó egészségkárosodást okoztak betegeknek. A törvény egyértelműen és
nagyon határozottan rendelkezik: a képesítés nélkül végzett orvosi beavatkozás kuruzslás, ami bűncselekménynek
minősül. A fogtechnikus szakma egyes vezetői nemhogy
felmérték volna, milyen felelősségük van a példamutatással
szűkebb szakterületük művelői között, és elhatárolódtak
volna a bűnös magatartástól, kiskaput keresve, mondvacsinált tanfolyamot elvégezve próbáltak legalitást szerezni
a fogtechnikusok szájban történő önálló munkavégzéséhez. Nem volt rossz ötlet, majdnem sikerült is megtéveszteni mindenkit. A messziről jött ember ugyanis azt mond,
amit akar. Főleg, ha egy svájci papírt mutat be, mindenki
hanyatt esik, és gondolkodás nélkül elfogadja.
Mi az igazság kiderítésére egyszerű utat választottunk.
Megkerestük a svájci fogorvos egyesületet, és kértük
segítségüket, hogy felvehessük a kapcsolatot az ottani
hatóságokkal. Elsőre nem is értették a kérdést, nem akarták elhinni, hogy ilyen létezik, majd svájci alapossággal

– jogászok bevonásával – minden jogszabályt és körülményt megvizsgálva egyértelmű választ adtak kérdésünkre: a tanfolyam, amit a nyolc fogtechnikus elvégzett, nincs Svájcban akkreditálva, és nem is felelne meg
az ottani jogszabályi előírásoknak. Így a kiadott „diploma” birtoklója „fogász tevékenységet” nem végezhetne
Svájcban. Egy európai uniós rendelkezés szerint viszont
nem szerezhet többlet jogosítványt valaki egy diploma
honosítása során, mint amit a kiállító országban azzal
érne. A válaszlevélből az is egyértelműen kiderül, hogy
a magyar minisztérium a mi bejelentésünk alapján felvette a hivatalos kapcsolatot a svájci hatóságokkal, akik a
nekünk adott fogorvos egyesületi választ erősítették meg,
immár hivatalos formában is.
Az ominózus történetbe keveredett fogtechnikusok meg
nem értett mártíroknak állították be magukat azokban
a sajtóanyagokban és egyéb média-megnyilvánulások
során, amely e témakörrel foglalkozott, és a fogorvosok
szakmaféltésének igyekeztek beállítani ügyeskedésüket.
Próbáltak felhozni más külföldi példát is, amely elvileg az
ő igazukat lett volna hivatott alátámasztani. Természetesen ez is minden megalapozottságot nélkülözött. Többek
között az osztrák hatósággal is felvettük a kapcsolatot, és
egyértelmű írásos választ kaptunk arra nézve, hogy nem
igaz az állítás, ha a higiénés követelményeknek megfelel
a fogtechnikus, akkor önállóan „vizsgázott fogászként”
működhetne Ausztriában.
A legnagyobb probléma az, hogy nem is lehet tárgyalni
velük a kérdésről, mert önmagában az, hogy nem látják be, képzettségük nem teszi alkalmassá őket „kvázi
fogorvosi” munkavégzésre. Ez a tény is alkalmatlanságukról állít ki bizonyítványt.
Az ügynek számos tanulsága van, összegzésként röviden
és tömören csak azt írhatom le, amit egy fogtechnikus
rendezvényen volt szerencsém már nagy felháborodást
keltve egyszer kijelenteni: tudást csak tanulással és nem
ügyeskedéssel, trükközéssel lehet megszerezni.
The game is over.
Dr. Hermann Péter
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Címzett: Dr. Páva Hanna
helyettes államtitkár asszony
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségügyért felelős Államtitkárság

Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!
Ez év február 20-án a fogorvosi szakma képviseletében felkerestük Dr. Horváth Ildikó főosztályvezető
asszonyt, hogy újfent tiltakozzunk nyolc fogtechnikus
Svájcban szerzett „denturist” képesítésének Magyarországon vizsgázott fogász diplomaként történt honosítása ellen.
A vizsgázott fogászmesterek és fogművesmesterek
működésének szabályozása tárgyában megalkotott
4154/1949. (VII. 19.) Korm. rendelet a II. világháború után, a 6/1959. (X. 24.) EüM. számú rendelet
pedig az 1956-os forradalom után kialakult szakemberhiány miatt, az ebből eredő ellátási szükséghelyzetben került kiadásra. Az azóta eltelt 64, illetve 54 év
után ezeknek a ma már nem hatályos jogszabályoknak az alapulvétele bármilyen egyenértékűség megállapításánál életszerűtlen, és orvos-szakmai szempontból elfogadhatatlan.
Az államtitkárságon folytatott megbeszélésen jeleztük, hogy a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata felvette a kapcsolatot a Svájci Fogorvosi Társasággal – aki a helyi hatóságoktól kért útbaigazítást
és információt a hivatalos válasz megadásához –,
és állásfoglalást kért, hogy Svájcban egy „denturist”
képesítést szerzett fogtechnikus milyen beavatkozást
végezhet. A nyolc Svájcban szerzett képesítés másolatát kiküldtük Svájcba, és arra kértünk választ, hogy
konkrétan ez a diploma mire jogosítja annak tulajdonosát Svájcban.
A mellékelt válaszlevélből – és a hozzá kapcsolódó
jogszabály-gyűjteményből – egyértelműen kiderül,
hogy a diplomákat kiállító képzőhely nem rendelkezik akkreditációval, képzésre nem elismert hely Svájcban, az általuk kiadott tanúsítvány egy magántanfolyamról szóló igazolás, amely nem jogosítja semmire
annak birtoklóját. Az is teljesen egyértelmű, hogy az
elvégzett továbbképzés nem felel meg a „denturist”képzés követelményeinek, így ezzel a tanfolyami
papírral nem végezhetnének semmilyen tevékenységet Svájcban.
A vizsgázott fogászok kompetenciájára vonatkozó
Zürich Kanton Egészségügyi Igazgatóságának útmu-

tatása egyértelműen meghatározza a vizsgázott fogászok tevékenységi körét. Ez csak a kivehető (teljes és
részleges) fogpótlások elkészítését, az ehhez szükséges szájhigiéniai kezelést (fogkő-eltávolítást), a lenyomatokat és a bepróbálásokat engedélyezi, jóval kisebb
beavatkozási kört engedélyez, mint a hajdani magyarországi vizsgázott fogász szabályozás ezt tette.
Zürich Kanton Egészségügyi Igazgatóságának a vizsgázott fogász vizsgára vonatkozó szabályozását szintén
mellékeljük, amely szerint az érintettnek a vizsgázott
fogász vizsga letételéhez legalább 450 órás (a gyakorlatot beleértve) képzésen kell részt vennie egy elismert
képzési helyszínen. A képzés követelménye ezen kívül
egy elméleti és gyakorlati vizsga (ld. 5 és 6 §).
Harmadik mellékletként pedig egy korábbi levelezés
(2012. 07. 07) tartalmát idézzük, melynek során a
svájci hatóság kifejti a „Zahnprotetiker” – vizsgázott
fogász tevékenységi körét és képzésének sajátosságait.
Kétségtelenül a „Zahnprotetiker” tevékenységi köre
a törvényi szabályozásoknak megfelelően Zürich
Kantonban a fogorvos tevékenységi körével összehasonlítva nagymértékben korlátozott. Így Zürich
Kantonban a „Zahnprotetiker” tevékenységi köre a
32. egészségügyi törvénycikkelynek megfelelően az
alábbiakat tartalmazza:
„Az engedély feljogosítja birtokosát/tulajdonosát,
hogy kivehető fogpótlást (teljes és részleges kivehető fogpótlás) készítsen önállóan és ahhoz a szükséges fogkő-eltávolítást (depurálást), lenyomatokat és
bepróbálásokat elvégezhesse.”
„Tilos fogorvosi tevékenységet; szájsebészeti, konzerváló fogászati vagy fogszabályozó kezeléseket,
fogcsiszolást (csonkpreparálást) és a fogágybetegség
kezelését végezni.”
A 8 fogtechnikus külföldön szerzett végzettségének
vizsgázott fogászként való elismerésére nem kerülhetett volna sor, amennyiben az eljáró hatóság az említett törvényi rendelkezésre is kiterjedő figyelemmel
az elvárható alapossággal tájékozódott volna az elismerés tárgyát képező bizonyítványhoz a megszerzés
helyén kapcsolódó jogokról. Ebben az esetben nyil-
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vánvalóan nem ismerhette volna el olyan tevékenységek gyakorlására jogosító képzettségként, amelyek
végzését a már nem hatályos jogszabály az évtizedekkel korábbi szükséghelyzetben tette lehetővé, korlátozó feltételekkel.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
szóló 2001. évi C. törvény 2.§ (1) bekezdés szerint:
„A külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével senki sem szerezhet
több jogot, mint amennyi a bizonyítvány vagy oklevél alapján abban az államban megilleti, amelyben azt
szerezte.”
Fentiek alapján alapos okkal feltételezhető, hogy a
Svájcban szerzett „denturist” képzettség vizsgázott
fogász szakképesítésként történt elismerése elégséges jogalap nélkül történt, ezért az erről szóló okirat
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érvénytelenségének megállapítása és ennek hivatalos
közzététele indokolt.
Fentieket szíves figyelmébe ajánlva kérjük mielőbbi
intézkedését, az ETI által előírt vizsga jogosságának kivizsgálását, az azzal szerzett képesítés azonnali visszavonását, és így az eddig kiadott engedélyek érvénytelenítését. Továbbá kérjük minden olyan
jogszabályi változtatás megtételét, hogy a jövőben
hasonló ne fordulhasson elő.

Budapest, 2013. március 14.
Tisztelettel:
Dr. Hermann Péter
elnök

Címzett: Dr. Hermann Péter
elnök
Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosi Tagozat

Tisztelt Elnök Úr!
A fenti hivatkozási számon megküldött, a Svájcban
szerzett és Magyarországon „fogász” végzettségként
elismert „denturist” képesítéssel kapcsolatos megkereséseire a következő tájékoztatást adom:
Mindenekelőtt ezúton köszönöm a tárgyi témakörben a Kamara Fogorvosi Tagozatának munkáját,
a Svájci Fogorvosi Társasággal folytatott levelezést
követően beküldött anyagokat.
Tájékoztatom, hogy jelzése alapján a tárca megkereste
az illetékes svájci hatóságokat, tájékoztatást kérve, hogy
a Magyarországon elismert svájci képesítés annak birtokosát Svájcban milyen tevékenység végzésére jogosítja. A svájci hatóság a Kamara tájékoztatásában foglaltakkal megegyező álláspontot adott.
Tájékoztatom továbbá, hogy a svájci hatóság tájékoztatását követően a probléma feloldása érdekében jogszabály-módosítására került sor. Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi
ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló
69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet módosította az
egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabá-

lyairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 1.
mellékletét, amely az egyes szakdolgozói szakmacsoportok alá tartozó szakképesítéseket és végzettségeket tartalmazta.
A módosítás törölte a „Fogászati ellátás” szakmacsoportból a „fogász” és a „vizsgázott fogász” szakképesítéseket, melynek következtében az ilyen végzettséggel rendelkező személyek az önálló egészségügyi
tevékenység végzéséhez szükséges továbbképzési
kötelezettségüket nem tudják teljesíteni, ily módon
egészségügyi tevékenységet jogszerűen nem végezhetnek majd.

Budapest, 2013. november 29.
Üdvözlettel:
Dr. Páva Hanna
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egészségüg yi koordinációért és EU üg yekért felelős helyettes
államtitkár
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Címzett: Dr. Hermann Péter
elnök
Magyar Orvosi Kamara
Fogorvosok Területi Szervezet

Tisztelt Elnök Úr!
Fenti hivatkozási számon küldött, iskolafogászati tevékenységre kiadott praxisengedéllyel kapcsolatos megkeresésére válaszolva az alábbi tájékoztatást adom:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
152. § (1) bekezdés e) pontja az alapellátáshoz sorolja
az iskola-egészségügyi ellátást is.
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.
(IX.3.) NM rendelet 6. és 7. §-a rendelkezik az iskolafogászati tevékenységről. Eszerint:
„6. § (1) Az iskolafogászati alapellátás (a továbbiakban:
iskolafogászat) preventív és terápiás gondozást jelent a szükségleteknek meg felelően.
(2) Az iskolafogászati g yóg yító és megelőző ellátás valamennyi nevelési-oktatási intézmény tanulóira kiterjedő megszervezése, működési
feltételeinek biztosítása a fogászati alapellátást működtető feladata.
Az iskolafogászati ellátást úg y kell megszervezni, hog y valamennyi
intézmény számára fogászati rendelőt kell kijelölni, és az ellátással a
(4) bekezdésben foglaltak szerinti fogorvost kell megbízni.
(3) 1200 főt meghaladó tanulólétszám esetén az iskolafogorvosi ellátás biztosítására teljes munkaidejű fogorvos foglalkoztatása szükséges. Egy teljes munkaidőben alkalmazott fogorvos által ellátott körzet
gyermeklétszáma nem haladhatja meg az 1800 főt. Fogyatékos gyermeket a létszám meghatározásánál kétszeresen kell figyelembe venni.
(4) Iskolafogorvosként g yermek-fogszakorvost vag y g yermekfogászatban jártas fogorvost kell alkalmazni. Kezdő vag y g yermekfogászatban járatlan fogorvos iskolafogorvosként csak szakirányú továbbképzést követően foglalkoztatható.
(5) A g yermekek, tanulók csoportos szűrővizsgálata és kezelése
a területileg illetékes fogászati rendelőben évente kétszer, szorgalmi
(tanítási) időben történik. Fogászati szűrővizsgálatra és kezelésre
eg y tanuló (tanulócsoport) tanévenként 10 tanítási óráról vonható
el. A szűrővizsgálaton való részvételt, valamint annak ideje alatt a
tanulók felüg yeletét a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.
(6) A nevelési-oktatási intézményben lehetővé kell tenni a fogbetegségek és a fogbalesetek mezelőzését célzó intézkedések g yakorlati végrehajtását és a csoportos prevenciót. Megelőző foglalkozások céljára
tanévenként és tanulócsoportonként két tanítási óra vehető igénybe.
7. § (1) A nevelési-oktatási intézményt ellátó fogorvos és fogászati asszisztens iskolafogászati feladatait részben a fogorvosi
rendelőben, részben a nevelési-oktatási intézményben végzi.

(2) Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatait e
rendelet 4. számú melléklete, a fogászati asszisztens feladatait
az 5. számú melléklet tartalmazza.
(3) A fogászati asszisztens a rendelőben és a nevelési-oktatási
intézményben az ellátással összefüggő feladatait a fogorvos felüg yeletével, vele eg yüttműködve végzi.
(4) Az iskola-egészségüg yi dokumentáció része a g yermekfogászati gondozási füzet, amelynek használata a g yermek nevelésioktatási intézménybe lépésétől kezdve kötelező.”
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint „önálló
orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségüg yről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi
g yermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban eg yütt: háziorvos) által
nyújtott egészségüg yi ellátás”, s ugyanezen bekezdés c) pontja
kimondja, hogy „praxisjog: az egészségüg yi államigazgatási szerv
által az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető”. Az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint: „háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a
feladattal érintett települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint rendeletben –
jogszabályban meghatározottak fig yelembevételével – meghatározott
település, települések, illetve településrész, településrészek.”
Mindebből egyértelműen következik, hogy az iskolafogászati tevékenység – amely a nevelési-oktatási intézmények gyermekei, tanulói részére végez szűrővizsgálatot
és ahhoz közvetlenül kapcsolódó kezelést – az alapellátás része, azonban praxisjoghoz kötött tevékenység
körébe nem tartozik.
Megkeresésében leírtakkal kapcsolatban – miszerint
mi legyen a sorsa a már több esetben iskolafogászatra
kiadott praxisengedélyeknek – megkértük az Országos
Alapellátási Intézet véleményét is, akik a jelzett probléma megoldására egyeztető megbeszélést tartását javasolták. Ennek várható időpontjáról és helyéről később,
előreláthatóan 2014. január közepe táján tájékoztatom, s
örömmel venném az Önök részvételét.

Budapest, 2013. december 12.
Tisztelettel:
Dr. Pallér Judit
mb. országos tiszti főorvos
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MOK-figyelő

In memoriam

Dr. Kalocsai Katalin
1968–2013

Kedves Kati!
Sajnos tisztán előttem van a jelenet, amikor értesültem, hogy baj van. Három évvel ezelőtt mentünk Gerle
Jánossal a gólyatáborba, és a kocsiban hívtak a megdöbbentő hírrel. Hosszú percekig nem tudtunk egymáshoz
szólni, csak ültünk csendben, mert hát tudtuk, hogy mi vár rád. Egy pillanat alatt lepergett az a jelenet, amikor
először találkoztunk. 1986-ban történt a Nagyvárad téren. Felvételizni jöttél, és csillapíthatatlanul sírtál, az előtérben összegyűlt mindenki,
és próbált vigasztalni. Kérdeztem, hogy mi a baj, mire lakonikusan, hüppögve csak annyit válaszoltál, hogy nem fognak felvenni. Ez sokakkal megtörténik, gondoltam magamban, illemből azért megkérdeztem, hogy hány pontot hoztál, és hogy sikerült az írásbelid? Na ekkor
lepődtem meg igazán, mert kiderült, hogy maximum pontszámmal vártad a szóbeli vizsgát, tehát igazából nem lett volna miért izgulni. Természetesen simán bekerültél, de ez a kép bennem maradt. Az egyetemi tanulmányaid során is többször találkoztunk, bevallom, akkor már
fenntartásokkal vettem aggódásaidat, hiszen tudtam, hogy kitűnő tanulóként nincs miért izgulnod, ez a rítus része volt, a kötelező célpesszimizmus működött benned. Végzés után közvetlen munkatársak lettünk a Fogpótlástani Klinikán. Akkor még nem tudtam, hogy kis cserfes
szájú is voltál. Fiatal pályakezdőként egy gyakorlaton szóltál Rubányi Palinak, valamire figyelmeztetve, hogy ezt nem így mondják németül.
Elképedve álltunk, egyrészt hogy a Rubányi is hibázhat németben, másrészt a bátorságért, hogy mertél szólni. Rubányi Pali eltűnt – kiderült,
hogy az édesanyját hívta fel, aki anyanyelvi szinten beszélt németül –, majd kis idő múlva odament hozzád és gratulált, hogy igazad van. Mi
akkor tudtuk meg, hogy Te németül és angolul is hibátlanul beszélsz. A Kamarában is sokat segítettél nekünk a nemzetközi kapcsolatok ápolásakor, bájos lényed kisugárzása sokat segített a külföldi partnerek megnyerésében. A németek mindig ragaszkodtak jelenlétedhez a tárgyalásokon, tökéletesen megbíztak benned, sosem hoztak magukkal saját tolmácsot.
Hosszú küzdelmet vívtál a kórral, és amikor beszéltünk, szokás szerint a célpesszimizmus szerint úgy gondoltad, nem fog sikerülni,
tudtuk, hogy most az egyszer komolyan is gondolod. Sajnos igazad lett. Pedig annyi feladatod lett volna még, és annyi szép dolog várt
volna még Rád. Hova siettél? Azt nem tudom, mi vár odafenn, de az biztos, ha van ilyen, akkor a Mennyországba kerültél.
Nyugodjál békében!
Hermann Péter

Az utolsó úton
Felborul a világ rendje, ha szülő gyászol gyermeke ravatalánál. Szívbe markolóan fájdalmas, mikor kisfiú áll felfoghatatlanul fiatalon eltávozó édesanyja koporsójánál.
Lassan gyülekezünk a nyergesi temetőben, a gyászolók betöltik a ravatalozó előtti teret. A decemberi napsugarak vigasztaló melegséggel
simogatják a befelé forduló, szomorú arcokat. Szememet lehunyva is átsüt a fény, emlékezem és búcsúzom. Pereg a film.
Sokat utaztunk együtt, volt idő a beszélgetésre. Bizalmába fogadott, mesélt vágyairól, terveiről és útvesztéseiről. Egyszer a mélységekből
kapaszkodott felfelé, máskor a fellegekben járt boldogságtól lobogva. Makacsul maximalista volt, kudarcot nehezen viselő, mindig újrakezdő, céltudatos. Segítséget remélt, és jól esett bíztatni, óvatosságra inteni, hol bátorítani, hol inkább visszafogni.
Neki köszönhetjük igazából a Tagozat „diplomáciai” sikereit. Nem csupán briliáns nyelvtudásának, hanem kedves, megnyerő habitusának, felkészültségének. A külföldi delegációk kedvence volt, a németek barátként tisztelték és szerették. Tudott fellegekbe emelkedve tündökölni, és váratlanul sérülten, összetörve zuhanni. Kitűnő, lelkes, a közösségért tenni akaró munkatárs volt klinikán,
kamarában egyaránt.
Végtelenül jó érzés volt sok száz kolléga előtt köszönteni tavaly májusban a Fogorvosnapokon. Örömmel ünnepeltük, de könnyeinkkel küszködtünk, Ő is, mi is. Tudta, tudtuk, de vártuk a csodát. Reménykedtünk, hogy újra feltámad, mint legutóbb magdeburgi utazásunk alkalmával. Betegségtől, fájdalomtól meggyötörten, kis törött szárnyú madárként küzdött az utolsó pillanatig. Már nem magáért, családjáért tette.
Filmszakadás. A pap elindul a gyászmenet élén, mi botladozva a sírok között utánuk, hogy elkísérhessük utolsó földi útján. A koszorú
mázsás teherként nehezedik ránk, nyomja kezünket, szívünket egyaránt. Már csak a miértek maradnak, magyarázat, válasz nincs.
Isten adta, Isten elvette. Megrendítően és fájdalmasan értelmetlen ez az egész.
Kedves Kati! Köszönjük, hogy itt voltál velünk, köszönjük, hogy Veled lehettünk.
Isten nyugosztaljon…
Gerle János

Hírek
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Az Euromedic Dent lett az MIS Implants
magyarországi kizárólagos forgalmazója
Az „MIS Implants” és az Euromedic Dent 2014. december 20-án megállapodást írt alá jövőbeni együttműködésükről. Az Euromedic csoport tovább erősíti
pozícióját a fogászati piacon azáltal, hogy fogászati
divíziója – az Euromed Dent – átveszi az MIS
Implants magyarországi tevékenységi körét, amit
korábbiakban a Merfol Kft. látott el.
A megállapodáson Aaron Levi, az Euromedic Dent
ügyvezető igazgatója és Nuno Costa-Santos, az MIS
Implants európai régiós marketing és sales igazgatója arról nyilatkoztak, hogy ez a lépés megerősíti
az MIS-t mint márkát és annak jövőbeni pozícióját
Magyarország fogászati piacán. Aaron Levi kijelentette, hogy az MIS implants teljes termékpalettájával
állnak majd a fogorvosok rendelkezésére (ide értve az
implantátumok mellett azok számítógépes tervezéséhez készült M-guide rendszert, valamint a csontpótlások és parodontológiai beavatkozások során használt termékeket). Az Euromedic Dentre jellemző,
igen vonzó árpolitikát és a fogorvosok számára kedvező ár-érték arányt (Best Value for Money) kívánják
alkalmazni.

Végül a két cég képviselői azt a tűzték ki célul, hogy
az MIS implantátum rövid időn belül Magyarországon is az egyik vezető implantátum-márkává
váljon.
Az MIS az egyik legdinamikusabb és innovatívabb
vállalat a globális implantátumpiacon, továbbá vezető
az érték alapú piac eladásait tekintve is. Az implantátumgyártó cégek között a legnagyobb növekedést
produkálta az elmúlt évben, világszerte már hatvannégy országban forgalmazzák termékeit. A Seven
(Hetes) típusú implantátum úttörőnek, best-sellernek
számít kategóriájában. Az MIS-t versenyképes árai és
költséghatékony (cost effective) besorolása, valamint
egyszerű kezelhetősége teszi vonzóvá a fogorvosok
körében. Immáron hét éve, 2006-tól Magyarországon is jelen van.
Ezen megállapodás lehetővé tette az Euromedic
Dent számára, hogy a fogorvosokat egyedülálló
módon, az implantológiához szükséges teljes eszközigénnyel szolgálhassák ki, melynek meghatározó
alapját a már képviselt KaVo, illetve Gendex termékek teszik lehetővé.

Fogászattörténeti Társaság
A Magyar Orvostörténelmi Társaság új tagjaként
2014. február 12-én megalakult a Fogászattörténeti
Társaság.

A Társasághoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Részvételi szándékát kérem, jelezze ezen a címen:
forraijud@gmail.com

In memoriam

Dr. Gyenes Béla
1941–2013

Dr. Gyenes Béla fogszakorvos 2013. december 5-én váratlanul elhunyt.
1965-ben végzett Budapesten a SOTE Fogorvostudományi Karán. Pályáját Egerben kezdte, majd tíz év után Verpeléten folytatta,
ahol haláláig dolgozott.
Szakmáját magas színvonalon művelő, segítőkész, sajátosan kedves humorú kollegát veszítettünk el.
Emlékét fájó szívvel megőrizzük!
Dr. Udvarhelyi Mária
Heves megyei választókerületi elnök
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Továbbképzés

Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

David Anson, Robert Horowitz

Stuart J. Froum, Kristina Rodriguez Salaverry

Osteotommal végzett sinus maxillaris augmentáció kevesebb,
mint 5 mm saját csont esetén: Egy minimálinvazív technika
bemutatása kúpos, platform-shifting implantátum használatával

A fogorvos szerepe a halitózis diagnózisában
és kezelésében

Fordította: Dr. Poncz Ernő

Fordította: Dr. Zavaros Ádám

Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/5. 238–254.

Dr. Katona Bernadett, Dr. Daróczi Lajos, Dr. Jenei Attila,
Bakó József, Dr. Hegedűs Csaba
Implantátumok felületi sajátosságainak összehasonlító
vizsgálata

Fogorvosi Szemle, 106. évf. 2013/4. 135.

Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/6. 284–291.

Dr. Kiss Géza, Dr. Pácz Miklós, Dr. Kiss Péter

Rágószervi funkciózavarok (CMD) therapiája

Fogorvosi Szemle, 106. évf. 2013/4. 145.

Kongresszus
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10. Preventív Fogászati Világkongresszus
6. Magyar Preventív Fogászati Konferencia
A 10. Preventív Fogászati Világkongresszus (World Congress on Preventive Dentistry) és társrendezvénye, a
6. Magyar Preventív Fogászati Konferencia Budapesten
került megrendezésre 2013. október 9-12. között. Ez utóbbihoz fogászati szakdolgozók számára szervezett továbbképző kurzus is csatlakozott. A rendezvény helyszíne a
Budapesti Kongresszusi Központ volt.
A magyar konferencia védnökségét dr. Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkár vállalta, aki magyar és
angol nyelvű levélben köszöntötte a résztvevőket.
A preventív fogászati világkongresszusok fő rendezője
és menedzselője – a WHO támogatásával – az International Association for Dental Research (IADR). A világkongresszusokat négyévente tartják a világ különböző
részein. Az IADR igazgató tanácsa dönt a helyszínről, és ezúttal európai régiót, ezen belül Magyarországot választotta ki a tizedik jubileumi világkongresszus
házigazdájául. A helyi rendezésre e sorok írója, dr. Szőke
Judit kapott felkérést, és az MFE Preventív Fogászati
Társasága volt a magyar partner. Ez nagy megtiszteltetés volt számunkra, de egyben nagy kihívást és felelősséget is jelentett.
A világesemények célja a legújabb kutatási eredmények
közvetítése, az országok közötti kommunikáció erősítése
a fogászati népegészségügy fejlesztése érdekében.
Az IADR által felkért tudományos szervezőbizottság
állította össze a kongresszus programját és az előadók
névsorát.
A világ 48 országából 420 fogorvos érkezett Budapestre,
és 85 szakdolgozó vett részt a rendezvényen. A világkongresszuson 52 tudományos előadás és 184 poszter

Helen Whelton az IADR elnöke és Szőke Judit a zárórendezvényen

prezentáció hangzott el, melyből 8 magyar előadás és
31 poszter szerepelt. A szakemberek öt plenáris ülés
és ugyanennyi szimpózium keretében tárgyalták meg
a kongresszus fő témájával – „Effective integration
of oral health into health systems” – kapcsolatos
témaköröket.
Nagy érdeklődés kísérte a „Global Oral Health Inequalities Research Agenda” címmel megrendezett workshopot,
amely napjaink egyik nagy kihívást jelentő témájával, az
orális egészség területén meglévő egyenlőtlenségekkel
foglalkozott, és tudományos kutatásokban való részvételre hívta a világ szakembereit. Erről „Budapest Declarátion”
néven nyilatkozat született.
Az ünnepélyes megnyitón Helen Whelton, az IADR
jelenlegi elnöke és Szőke Judit, a rendezőbizottság
elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Gera István, az
MFE elnökeként tiszteletbeli tagságról szóló diplomát
adott át Poul Erik Petersen professzornak, a WHO Global Oral Health Project vezetőjének. Az Egyesület ily
módon ismerte el és köszönte meg Petersen professzor
több évtizedes kollaborációs munkáját, melyet a hazai
epidemiológiai kutatások és preventív fogászati konferenciák szervezése terén kifejtett.
A tudományos szervező bizottság 40 előadót hívott
meg a világ minden tájáról.
A kiváló szaktekintélyekből álló előadógárdából néhány
név: Helen Whelton és Christopher Fox (az IADR alelnöke),
Poul Erik Petersen, David Williams, Jamie Chriqui, Harold
Sgan-Cohen, Richard Watt, John Greenspan, Page Caufield,
Svante Twetman, Adrian Lussi, Rita Villena.
A plenáris ülések felkért magyar előadói Ádány Róza,
Gera István és Szőke Judit voltak, míg Solymossy József Bonifác szimpóziumon adott elő. Talán a legérdekesebb rész
az általunk szervezett záró V. szimpózium volt, melyen
Pászthy Bea, Bóna Adrien, Várkonyi Viktoria és Zacher
Gábor prezentációi hangzottak el nagy sikerrel.
A szakdolgozói kurzust Orosz Mihály moderálta, Gönczné
Somog yi Valéria és Sáfrány Mária közreműködésével.
A magyar és külföldi előadókat (Somog yvári Zolt, Sara
Karjalainen, Christopher Squier és Trisha O’Hehir) kitüntető
figyelem és érdeklődés kísérte.
A rendezvényt társasági programok színesítették. Ezúton
is köszönetet mondok rendezőtársaimnak, a kiállítóként
megjelenő cégeknek és a szervezést végző Convention
Budapest csapatának.
Szőke Judit
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Kongresszus

Council of European Chief Dental Officers
találkozó Máltán
A Council of European Chief Dental Offi cers (CECDO)
2013. november 14-16. között a European Association of Dental Public Health
(EADPH) Konferenciájával közös találkozót szervezett.

Az európai országok „chief dental officer”-jei a szervezet megalakulása óta évente két alkalommal találkoznak,
hogy rangos szakmai konferencia társrendezvényeként
megvitathassák az orális egészség, valamint a fogászati
és szájsebészeti ellátás minőségének javítása érdekében
tett erőfeszítéseiket. Az őszi konferencia mottója az orális egészség és az általános egészség kapcsolata volt: „The
Mouth: The mirror of the Body – Practical and Political
Perspectives”. A téma számos nemzetközi hírű szakértőjét hallhattuk, közöttük volt több európai és máltai kolléga, valamint dr. Kenneth Eaton az EADPH elnöke, dr.
George Tsakos alelnök és dr. Aubrey Sheiham emeritus
professzor a londoni egyetemről.
A rendezvényt a CECDO jelenlegi elnöke, dr. Paula
Vassallo szervezte a Máltai Egyetem fogorvoshallgatói

és munkatársai lelkes részvételével. A kiváló szervezőmunka és a kellemes társasági programok koordinálása
mellett értékes előadást tartott a nők orális egészségét
befolyásoló hatások szerepéről.
A CECDO találkozó a gyermekkori prevencióra, az
egészségügyi ellátásban részt vevők szerepére, valamint
az orális egészségnevelésre fókuszált. A skóciai szakfelügyelő főorvos dr. Margie Taylor prezentációjában a nemzeti prevenciós program eredményeiről számolt be, amely
méltán vívta ki a jelenlévők elismerését.
Köszönöm a DenTi System Kft. támogatását, amely
lehetővé tette a konferencián való részvételemet.

CECDO tanácskozás

Dr. Paula Vassallo, a CECDO elnöke és dr. Pinke Ildikó

Dr. Pinke Ildikó
állandó minőségüg yi szakfőorvos

Borbély Fogszabályozó Alapítvány egy svédországi szakmai utat hirdet meg.
Az utazás célja egy magyar fogszabályozó támogatása, a magyar fogszabályozás szakmai szintjének emelése
érdekében. Ezen alkalommal a pályázatot elnyert a Karolinska Institutet, Department of Orthodontics, Stockholm Craniofacial Team munkájába tekinthet. A tanulmányút két hetes.
Az alapítvány biztosítja az utazást, szállást, az Intézetben a szájpadhasadékosok komplex ellátásának megismerésének lehetőségét.
A jelentkezőnek a Magyar Orthodontusok Társaságának tagjának kell lennie, vállalja, hogy szakmai tudását Magyarországon hasznosítja, és tíz-tizenöt év múlva, ha lehetősége van, akkor a MOT egy fiatal tagjának, hasonló szakmai
útját az Alapítványon keresztül fedezi.
Az Alapítvány támogatására elektronikus formában kell jelentkezni kurzus@fogszabalyozo.hu címen (10 napon
belül jelezzük, hogy regisztráltuk a jelentkezést). A jelentkezési határidő 2014. március 31.

