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XIII. Magyar Fogorvosnapok
Vannak hagyományok és a hagyományok köteleznek.
A vírus okozta egészségügyi veszélyhelyzet megakadályozta a múlt évben a Magyar Fogorvosnapok megrendezését. A kétévenként megtartott Fogorvos-ünnep ciklicitása megszakadt, és most szeretnénk bepótolni, hogy ismét nagyszámú kollégát köszönthessünk a több mint negyedszázados
hagyományokkal rendelkező kamarai–szakmai találkozón.
Kezdtük a Pesti Vigadóban, voltunk a Semmelweis Egyetemen a NET-ben, a SYMA csarnokban, a Várkert Bazárban, a Millenárison és az ELTE-n. Változtak a helyszínek és változtak a
korok. A fogorvos-társadalom egyik legrangosabb eseménye mérföldkőként mutatta a megtett
utat a rendszerváltástól napjainkig. Korszakokat ívelt át és kötött össze, korrajzként jelenítette meg a fogorvosszakma
fejlődését, a kamarai érdekvédelmi munka jelentős eseményeit.
A szakmai program szerkezete nem változott az évek alatt, ezen a rendezvényen is lesz szakmapolitikai fórum, melyet
szakmai előadások sora követ. A fórumra meghívtuk a Szakmai Kollégiumi Tagozatunk és az MFE elnökét, az országos fogászati szakfelügyelő főorvost, az országos fogászati kollegiális szakmai vezetőt, valamint a NEAK főosztályvezetőjét. Az előadásokat az MFE Szakmai Társaságainak vezetői fogják tartani. A szakmai program vezérfonala, összefoglaló címe: „A fogorvostudomány új eredményei és alkalmazásuk a gyógyításban.”
A hagyományok őrzéséhez mindig kapcsolódott szakkiállítás, így a FoKeSz ezúttal is megrendezi a fogorvosok érdeklődését felkeltő, a szakma fejlődését, a gyógyítás bővülő lehetőségeit bemutató Hungarodent szakkiállítást.
Az elmúlt hónapokban a „kulisszák mögött” a különböző szakmai testületekben élénk szakmai munka folyt, munkaanyagok készültek annak érdekében, hogy az iskolafogászatok és a vállalkozási formában közfinanszírozott szakellátást
nyújtó praxisok is hozzájuthassanak azokhoz a bértámogatásokhoz, melyeket a rendeletmódosítás után az alapellátó
fogorvosi praxisok már megkaphatnak. Ebben a szakmai munkában a kamara és a kollegiális vezetői testület közösen vett részt, és megoldási javaslatokat készítettek, amelyeket az Államtitkárságra és az OKFŐ Alapellátás-fejlesztési
Igazgatósághoz is eljuttattak. Korábban a miniszter megbízásából, a Szakmai Kollégium elnöke felkérésére a Fogorvosi Tagozat elkészített egy munkaanyagot, melyben – többek között – a fogászati ellátórendszer „állapotrajza” és ezen
belül a gyermek-, iskolai és ifjúsági fogászat, valamint a szakellátás kritikus helyzete is szerepel.
Az első érdemi, hivatalos válasz az OKFŐ főigazgatójától érkezett március 8-án. Ebből az udvarias, pozitív elemeket
tartalmazó levélből kiemelek néhány mondatot: „Szeretném ezúton megköszönni, hogy ebben a felelősségteljes munkában a MOK illetékes tisztségviselői mindig nyitottak az együttműködésre, és valódi szakmai partnerként igen aktívan részt vesznek a koncepcionális kérdések megvitatásában, időt és fáradságot, sokszor hétvégi pihenőnapjaikat sem
kímélve.
Tájékoztatom, hogy a MOK szakemberei és a kollegiális szakmai vezető fogorvosok munkájának eredményeként a
témában levelükben foglaltakkal összhangban javaslatot fogalmaztunk meg a jogalkotó felé.”
Tehát úgy tűnik, valami elindult, és reméljük, hogy számunka kedvező megoldás születhet. Április harmadika után feláll egy új kormány (ilyen vagy olyan), és most nem tudható, hogy a „jogalkotók” miként kívánják folytatni a megkezdett munkát. A vírus, a még fennálló(?) veszélyhelyzet és a határ túloldalán dúló irtózatos háború árnyékában azonban
nekünk tennünk kell a dolgunkat.
A néhai miniszterelnök, Antall József egyik nevezetes mondása jut eszembe: „ami itt a Kárpát-medencében ideiglenes,
az legalább negyven évig tart” (és az orosz katonák valóban kivonultak).
Tehát van még időnk, bár ezt nem mindenki gondolja így…
Utóirat: A háborút ki kell törölni az emberiség történetéből, mielőtt a háború törölné ki az embert a történelemből.
Ferenc pápa

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Természetes megjelenésű,
esztétikus fogpótlás
többszörös héjkészítés nélkül
Chris Ibbott

Chris Ibbott egy minimális invazivitással ellátott esetet mutat be,
melyben rögzített lingvális fogszabályozó készüléket, kerámiahéjat
és direkt kompozit felépítést használt az esztétikus eredmény
eléréséhez.

50 éves hölgypáciens jelentkezett a Field House fogorvosi rendelőben, mert elégedetlen volt frontfogainak
esztétikájával.
A jobb felső nagymetsző fogat korábban baleseti sérülés miatt héjjal látták el (1. ábra). A pótlás túl rövid volt
és a páciens szerette volna, hogy hasonló legyen a bal
felső nagymetszőhöz (2. ábra). Szintén elégedetlen volt
a jobb felső szemfog torziós állásával és hegyes kinézetével (3. ábra).

Kezdeti kiértékelés
Alapos szájüregi vizsgálatot végeztünk, melyet a frontfogak periapikális röntgenfelvételével és panorámafelvétellel egészítettünk ki. A páciensnél Angle II/1 típusú
okklúziós eltérést találtunk enyhe szkeletális II osztályú
háttérrel és enyhe fogtorlódást az alsó és felső front és
buccalis területen.
A bal felső nagymetsző területén a horizontális túlharapás 5 mm volt, míg a vertikális túlharapás a jobb

2. ábra: A fog túl rövid volt, és a páciens
1. ábra: A jobb felső nagymetsző baleset-

a másik nagymetszőhöz hasonló kinézetű

3. ábra: A jobb felső szemfog torzióban

ben sérült, majd héjjal látták el

fogat szeretett volna

állt és hegyesnek látszott
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6. ábra: A felső fogíven a szemfog
4. ábra: A felső fogívet In-Ovation L

5. ábra: Az alsó fogíven Forestadent 2D

derotációját és a jobb oldali nagymetsző fog

bracketekkel és nikkel-titánium ívvel láttuk el

Lingual bracketeket használtunk

testes elmozdítását terveztük buccalis irányba

7. ábra: A fogszabályozó kezelés keve-

8. ábra: A régi héjat eltávolítottuk és a

sebb, mint 9 hónap alatt megtörtént

fogat előkészítettük

nagymetszőnél normális, 3 mm-es volt. A szemfogak
mindkét oldalon negyed fogszélességnyi Angle II osztályú elhelyezkedést mutattak. A moláris területen a
jobb oldalon fél fogszélességnyi II osztályú, míg a bal
oldalon I osztályú helyzetet találtunk.
A jobb felső nagymetsző hátrébb, palatinálisabban
helyezkedett el, és az ínykontúr túl alacsony volt. Az
ínyszél eltérésének korrigálásához a fog előrébb hozása
volt szükséges.

Kezelési lehetőségek
Többféle kezelési lehetőséget is számításba vettünk
fogszabályozó kezeléssel, illetve anélkül. Az ínykontúr korrigálása koronahosszabbítással nem igényelt volna ortodonciai beavatkozást. Megvitattuk
az Invisalign, illetve rögzített készülék használatát
a fogak buccalis vagy lingvális felszínén. Elmagyaráztuk a páciensnek, hogy fogszabályozás nélkül a
jobb felső szemfog megjelenése nem fog érdemben
változni.
Az emergenciaprofillal kapcsolatban is többféle lehetőséget kellett megfontolnunk. Amennyiben fogszabályozó kezelés nélkül készítenénk új héjat a jobb felső
nagymetszőre, a fog túl szélesnek látszana. Páciensünk esztétikus fogszabályozó kezelést szeretett volna,
így a lingvális rögzített készülék mellett döntöttünk,
további kívánsága pedig a fogfehérítés volt. Javasoltuk
továbbá a bal felső nagymetsző és mindkét kismetsző
direkt kompozit kiegészítését a kiegyensúlyozott ará-

9. ábra: Ideiglenes héjat készítettünk

nyok eléréséhez, illetve a nagymetsző fog szürkésen
áttetsző éli részének fedésére.

Fogszabályozó kezelés
A felső fogíven In-Ovation L rögzített készüléket és
titánium íveket használtunk (4. ábra), melyeket laboratóriumban készült Kelsing-féle set-up rendszer segítségével rögzítettünk. Az alsó fogíven Forestadent 2D
Lingual bracketeket helyeztünk fel (5. ábra).
A felső fogíven a jobb oldali szemfog rotációjának
megszüntetése és a jobb nagymetsző koronai és gyökérrészének testes elmozdítása volt a terv buccalis
irányban (6. ábra), hogy az ínykontúrt a bal oldali nagymetszőéhez hasonlóvá alakítsuk.
A kezelés kevesebb, mint 9 hónap alatt lezajlott (7. ábra).
A bracketeket eltávolítottuk, és Essix retenciós sínt
készítettünk a páciensnek.
A hosszútávú retenciós készülék becementezése előtt
azt javasoltuk a páciensnek, hogy a kivehető sínt folyamatosan, legalább napi 22 órán át viselje.

Fogfehérítés
A meglévő héjat a jobb felső nagymetszőről eltávolítottuk, és a fogat előkészítettük (8. ábra) NSK Ti-Max
X95L típusú gyorsító kézidarab segítségével.
Mivel a fogat korábban is héjjal látták el, csak minimális preparációra volt szükség. A diagnosztikus felviaszolás (wax-up) segítségével ideiglenes héjat készítettünk (9. ábra).
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10. ábra: A fényképek elkészítéséhez
White Balance szürke referenciakártyát és

11. ábra: A fogfehérítés után elért szín

12. ábra: Az elkészített két új héj közül az

polarizációs szűrőt használtunk

A1-es volt

esztétikusabbat cementeztük be

Fotókat White Balance szürke referenciakártya készlettel és polarizációs szűrővel készítettük (10. ábra), a fogfehérítés előtt és után. A készlet tartalmaz polarizációs
fényszűrőt, melynek segítségével elkerülhetők a vaku
által okozott tükröződések. Segítséget jelenhet a fogszín
meghatározásakor is.
A jobb felső nagymetszőre készült ideiglenes héj
viselése során a páciens otthoni fogfehérítést végzett
6%-os hidrogén-peroxid (Philips Zoom! Daywhite
gel) felhasználásával napi 60 percen át, három héten
keresztül. A fehérítés megkezdése előtti fogszín Vita
A3 volt, a befejezést követően A1 árnyalatot sikerült
elérni (11. ábra).
A fényképeket – köztük a szürke referenciakártyával és
polarizációs szűrővel készült fotókat – a fogtechnikai
laboratóriumba továbbítottuk. Két új héj készült, melyek
közül az esztétikusabbat cementeztük be (12. ábra).

Kifogástalan színharmonizálás
A fogakat latexmentes ajak- és szájterpesz segítségével
izoláltuk. A kezelendő fogfelszíneket extra vékony SofLex polírozó korongokkal érdesítettük fel, hogy eltávolítsuk az aprizmatikus zománcréteget. A savazás 35%-os
foszforsav géllel történt. Második generációs total-etch

bondot használtunk. A bal felső nagymetszőn látható
hipopláziás sávot és a metszőél szürkésen transzlucens
területét Kulzer Venus Diamond kompozitanyaggal
állítottuk helyre (13. ábra). Az éli részen Opaque Light
Chromatic (OPC) anyagot használtunk az áttetszőség
elfedésére.
A kompozitanyagot arany tömőműszerrel vittük fel, majd
ecset segítségével oszlattuk és simítottuk el.
Végül A1 árnyalatú kompozitanyagból zománcréteget vittünk fel ugyanazokkal az eszközökkel (14. ábra).
Minden kompozitréteget a gyártó utasításának megfelelően világítottunk meg.
Hasonlóan végeztük el a kismetszőfogak kezelését szimmetrikussá téve a fogak kontúrját.
A Venus Diamond kompozitanyagot az elérhető színárnyalatok széles skálája és azok kombinálhatósága
miatt választottuk. Jó optikai tulajdonságokkal rendelkezik és az árnyalatok keverésével könnyen és tervezhetően érhetjük el a tökéletes fogszínegyezést a saját
fogakkal.
Az anyag segítségével folyamatos átmenetet tudtunk
biztosítani a zománcfelszín és a restaurátum között,
továbbá el tudtuk fedni a szürkésen áttetsző éli területet a bal felső nagymetsző fogon.

13. ábra: A bal felső nagymetszőn látható hipopláziás sávot és a
metszőél szürkésen transzlucens területét Kulzer Venus Diamond

14. ábra: Az éli részen vékony réteg Opaque Light Chromatic

kompozitanyaggal állítottuk helyre

(OLC), majd A1-es zománc árnyalatú kompozitot alkalmaztunk
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15–16. ábra: Ortho Flextech TM White Gold retenciós íveket rögzítettünk

17–18. ábra: Páciensük nagyon elégedett volt az új mosolyával

A finírozást és a fogak végső formájának kialakítását
gyémántfinírozókkal végeztük, majd alapos polírozás
történt speciális polírozó rendszer segítségével.
A relapszust elkerülendő Ortho Flextech TM White
Gold retenciós rendszert rögzítettünk a felső és alsó
fogív orális felszínére front területen (15-16. ábra) Kulzer
Venus Pearl és Kulzer Venus Diamond Flow kompozit segítségével.
A Venus Flow könnyen alkalmazható, nem folyik el
használat közben. Végül lenyomatokat vettünk az új
Essix retenciós sínekhez.

többszörös héjkészítés nélkül értük el, ami sokkal jelentősebb foganyagveszteséggel járt volna, és a későbbiekben jóval több gondozást igényelt volna.
Páciensünk nagyon elégedett volt az új mosolyával
(17-18. ábra), és sajnálta, hogy nem vállalta a kezelést
már évekkel korábban.

Forrás: SPECTRUM ORTHO Vol. 11 – No. 4
Fordította: Dr. Takács Emőke

Végeredmény
Nehéz volt egyetlen restaurátumot a természetes fogakhoz harmonizálni, én elégedett vagyok a végeredménynyel. A kompozittal sikerrel fedtük a bal felső nagymetsző éli transzlucenciáját, melyet nehéz lett volna a héjon
visszaadni. A direkt kiegészítésekkel sikerült továbbá a
kismetszőket arányossá és szimmetrikussá tenni a fogak
lecsiszolása nélkül.
Az esetet a lehetőségekhez képest minimális invazivitással láttuk el. A páciens által elvárt végeredményt

Neak-kal szerződött

vegyes fogászati praxis
Szentlőrincen (Baranya megye)
2022. év őszétől eladó.
Érdeklődni:
+36-30/975-2000
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Patológiai Ki mit tud?
Orális és maxillofaciális differenciáldiagnosztika mesterfokon

Dr. Deepika Chugh, Dr. Nadia Marchese

Az alábbi cikkben az olvasó frissítheti ismereteit néhány, a torontói
Mount Sinai Hospital fogászati osztályának központjában működő
orális medicina program keretében diagnosztizált, illetve kezelt
esetek bemutatásán keresztül. Mint tudjuk, a különböző szájüregi
elváltozások megjelenési formája olykor megtévesztő lehet,
vagy legalábbis olyan képet mutathat, amely több diagnózis
lehetőségét is magában hordozza. Jelen írással célunk, hogy az
ismertetett anamnézis és klinikai fényképek alapján az olvasó
először differenciáldiagnózist állítson fel, majd a definitív diagnózis
feltárása után néhány javaslatot teszünk az elváltozás terápiájával
kapcsolatban.

1. eset
50 éves férfi páciens kórelőzményében 6 hónapja fennálló vörös, nem múló, gingivális szövetszaporulat látható az 11 és 21 fogak feszes ínyének labiális felszínén.
A terület szondázásra vérzik, helyi parodontális kezelésre nem mutat javulást. A periapikális röntgenfelvételen enyhe, illetve közepes fokú horizontális csontpusztulás figyelhető meg. A páciens fogászati anamnézisében
számos beavatkozás szerepel, többek között az említett
területen néhány hónappal az elváltozás megjelenése
előtt végzett ínylebeny átültetés. Általános anamnéziséből kiderül, hogy a beteg nem dohányzik, valamint nem
fogyaszt rendszeresen alkoholt.

Mi a klinikai diagnózis?
A. Hiperplasztikus gingivitisz
B. Piogén granulóma
C. Sikertelen ínyátültetés
D. Pikkelysejtes (squamous cell) karcinóma
Biopsziát követően az érintett területből vett mintát szövettani vizsgálatra küldték. A patológiai lelet
megerősítette, hogy az elváltozás magasan differenciált laphámrák. A gingiva laphámsejtes karcinómája
kevésbé gyakori, egyéb szájüregi területek (nyelvhát,
illetve nyelvszél, szájfenék) előfordulási gyakoriságával ellentétben az összes szájüregi laphámrák keve-
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sebb, mint tíz százalékát teszi ki. Korai stádiumban
az ínykarcinóma ártalmatlan megjelenésű lehet, és
hasonlíthat a fogíny reaktív vagy gyulladásos állapotára, például piogén granulómára. A korai diagnózis
kiemelt jelentőségű az alveoláris csont inváziójának,
valamint a karcinóma későbbi terjedésének elkerülése érdekében. A gyulladásos eredetűnek vélt elváltozás helyi kezelésre nem reagáló jellegét tekintsük
intő jelnek, és gondoljunk arra, hogy annak hátterében valamilyen malignus folyamat állhat. Ha minden
(mechanikai és/vagy mikrobiális) irritációs tényező
kiiktatása megtörtént, és a terület két-három héten
belül nem mutat javulást, minden esetben biopsziát
kell végezni!
A piogén granulóma egy gyakori, úgynevezett reaktív, nem daganatos elváltozás, amely helyi mechanikai, mikrobiális irritáció vagy trauma következtében
alakul ki. Klinikailag a piogén granulomák vörös,
általában fekélyes, ülő vagy kocsányos polipként
jelennek meg. Piogén granulomák gyakran előfordulnak a feszes ínyen irritáció és gyulladás kíséretében.
Kiváltó tényezőként a rossz szájhigiéné, bizonyos
esetekben iatrogén tényezők (például fogászati kezelés) szerepelnek. Piogén granulomák a szájüreg egyéb
területein is előfordulhatnak, mint például a nyelven vagy a labiális, illetve a bukkális nyálkahártyán.
Az ínyen az elváltozás teljes kimetszése, valamint a
szomszédos fogak területének alapos mélytisztítása
(helyi érzéstelenítésben végzett gyökérsimítás, illetve
kürettálás) a javasolt terápia. A front területen kialakult elváltozás kimetszését gyakran ínyreceszió megjelenése kíséri. Ennek mérséklése az érintett területen
0,2%-os klórhexidinnel történő mechanikus tisztítással érhető el, melynek hatására általában csökken
az elváltozás kiterjedése, és kevésbé vérzik a sebészi
eltávolítás ideje alatt. Az általunk kezelt páciensek
esetében a PerioPatch® (IZUN Pharma) nevű helyi
kezelést is rendszerint alkalmazzuk. Ez egy növényi eredetű helyi tapasz, amely jelentősen csökkenti
a lokális gyulladást, valamint serkenti a gyógyulással járó citokinek felszabadulását is. A gyulladás mérséklődését követően a legjobb megoldásnak a fordított ferde metszéssel kivitelezett, lebenyképzéssel járó
műtéti technika bizonyult. Gyökérsimítást követően
a lebeny koronálisan áthelyezhető, zománc-mátrix
derivátum (Emdogain®, Straumann Inc) alkalmazásával minimalizálható, vagy akár teljesen megelőzhető az ínyrecesszió kialakulása.
A fokális hiperplasztikus ínygyulladás lokalizált, erythemás és ödémás klinikai képpel, szondázási vérzés
kíséretében. A kezelés magában foglalja az irritációs
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1. ábra: 50 éves férfi, vörös színű szövetszaporulat látható az 11 és
21 fogak feszes ínyének labiális felszínén

tényezők kiküszöbölését, zárt kürettálást, illetve gyökérsimítást, valamint a szájhigiéné javítását.
Az ínylebeny-átültetés a keratinizált gingiva menynyiségének növelését, valamint az ínyrecessziók fedését célzó műtéti technika. Kétféle graft létezik: szabad
gingivális, valamint kötőszöveti graft. A graft értékelését az átültetés után 4-6 héttel kell elvégezni. A graft
típusától függően a műtét sikertelenségére utal a gyökérborítás kialakulásának hiánya vagy a keratinizált
íny növekedésének elmaradása. Az ínyrecessziók terápiájában alkalmazott szabad ínylebeny-átültetés esetében a teljes gyógyulás 1-2 hónap után várható, míg a
kötőszöveti graft esetében ugyanez néhány hónappal
később következik be.

2. eset
65 éves férfi páciens kórelőzményében 3 hónapja fennálló, klinikailag tünetmentes, jól körülhatárolt szürke
folt a hiányzó 31-es fog állcsontgerincének nyálkahártyáján, a foghiány apikális harmadában közel az áthajláshoz. A terület tapintásra nem mutat érzékenységet.
A szomszédos fogakon normál parodontális szondázási mélység tapasztalható, vérzés nélkül. A fogak nem
mozgathatók. A beteg általános anamnézise negatív,
káros szokások nem szerepelnek, nem dohányzik.
Mi a klinikai diagnózis?
A. Nevus
B. Melanóma
C. Amalgám vagy idegentest tetoválás
D. Gyógyszer okozta pigmentáció
Az úgynevezett amalgám tattoo diagnózisát egy periapikális röntgenfelvétel erősítette meg, amely kismé-
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A gyógyszerek által okozott pigmentáció a szájnyálkahártya diffúz, barna vagy kékesfekete pigmentációjaként
jelenik meg. A lágyrészek pigmentációjában változásokat
előidéző gyakori gyógyszerek közé tartozik a minociklin,
az ösztrogén, a maláriaellenes szerek, néhány kemoterápiás és anti-retrovirális gyógyszer.

3. eset

2. ábra: 65 éves férfi, jól körülhatárolt szürke folt a hiányzó 31-es
fog állcsontgerincének nyálkahártyáján, a foghiány apikális harmadában közel az áthajáshoz

retű, röntgenárnyékot adó törmeléket mutatott a fent
nevezett területen. Az amalgám tetoválás általában az
ínyen és az alveoláris nyálkahártyán figyelhető meg,
melynek hátterében restauratív beavatkozás vagy retrográd gyökértömés során a nyálkahártya felületi sérülés miatt közvetlenül érintkezik fogászati amalgámmal.
Más idegen anyagok, például a ceruzában található
ólom is hasonló nyálkahártya-elszíneződést okozhatnak. Az amalgám tetoválások általában nem váltanak
ki gyulladásos választ, és a környező nyálkahártya nem
mutatja duzzanat vagy fájdalom jeleit. Amennyiben a
fogászati anamnézisben nem szerepel amalgám expozíció, a melanocita-eredetű elváltozások kizárása érdekében biopsziát kell végezni.
Az orális nervusok melanocita-eredetű jóindulatú daganatok, amelyek leggyakrabban az ínyen és a keményszájpadon fordulnak elő. Általában gyermekkorban
jelennek meg, majd az életkor előrehaladtával teljesen
eltűnhetnek. Klinikailag tünetmentesek, jól körülhatárolt, izolált barnás vagy feketés foltként jelentkeznek.
Bár külön kezelés nem javallt, biopsziát kell végezni a
diagnózis megerősítésére, különösen akkor, ha az újbóli
megjelenésük során méretbeli, vagy formai változás
tapasztalható.
A szájüregi melanóma ritka, rosszindulatú melanocitaeredetű daganat, amely az összes szájüregi rosszindulatú elváltozás kevesebb, mint 1 százalékát teszi ki. Leggyakrabban a maxilla gingivális területén és a kemény
szájpadláson fordul elő. Kezdetben sötétbarna és/vagy
feketés makula formájában jelentkezik, később alapjától elemelkedik vagy kifekélyesedhet, amely fogmozgathatósággal, valamint jelentős csontpusztulással társul.
A szájnyálkahártya melanómái általában agresszív viselkedésűek, és sajnos rossz prognózissal járnak.

25 éves nő alsó labiális nyálkahártyájának bal oldalán
10 éve fennálló kékeslilás színű terime, amely az évek
alatt lassú növekedést mutatott. Az elváltozás mérete,
valamint a terület érzékenysége időszakosan változik.
A duzzanat lágy tapintatú, nyomás alatt enyhén elhalványuló. A páciens fogászati, illetve általános anamnéziséből nem derült fény egyéb tényezőre.
Mi a klinikai diagnózis?
A. Mukokele
B. Mukoepidermoid karcinóma
C. Vaszkuláris fejlődési rendellenesség
D. Kaposi-szarkóma
Az érrendszer fejlődési rendellenességei az erek veleszületett szerkezeti anomáliái, amelyek egész életen át fennállnak. Megjelenésükben hasonlíthatnak
a hemangiómákhoz, azonban utóbbiakat endoteliális
proliferáció jellemzi, amelyek idővel visszafejlődnek
és teljesen eltűnhetnek. Az érrendszeri rendellenességek gyakorisága megnövekedhet trauma, szepszis vagy
hormonális változások következtében. A klinikai kép
igen változatos, általában kék és/vagy lilás nyálkahártya alatti duzzanatként fordulnak elő. Az elváltozások
mérete tág keretek között ingadozik, az idő múlásával
növekedhetnek. A léziók lágy tapintatúak, és palpáció

3. ábra: 25 éves nő alsó ajaknyálkahártyáján bal oldali kékes-lilás
színű duzzanat
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hatására a környező szövetek elhalványodhatnak.
Ezzel szemben bizonyos esetekben kemény tapintat
fi gyelhető meg, amely az érintett erekben található
trombusok jelenlétével magyarázható. Amennyiben
ez nem okoz funkcionális vagy esztétikai problémát
a beteg számára, a sebészeti úton történő beavatkozás általában nem javasolt. Ellenkező esetben a beteg
maxillofaciális sebészhez történő beutalását javasoljuk
az esetleges műtétre, amelyre számos lehetőség létezik
a fontos anatómiai képletek közelségétől és azok érintettségétől függően.
A mukoepidermoid karcinóma egy rosszindulatú nyálmirigydaganat, amely kékes-lilás szubmukózus duzzanatként jelentkezik. A szájüregben előforduló rosszindulatú nyálmirigydaganatok közül ez a leggyakoribb
típus, általában az oldalsó kemény-, és lágyszájpad, valamint a labiális, illetve bukkális nyálkahártya területén
fordul elő.
A mukokele a nyál környező szövetekbe történő extravazációjának eredménye, amely a nyálmirigyek kivezetőcsövének sérülése vagy szakadása miatt jöhet létre.
Kékes színű, kupola alakú, nyálkahártya alatti duzzanatként jelenik meg, amely lágy vagy szilárd tapintatú.
Az elváltozások leggyakoribb előfordulási helye az alsó
ajak nyálkahártyája. Amennyiben spontán nem múlik
el, sebészi kezelés javasolt. Ennek során helyi excízió,
illetve a mukokelét kiváltó kis nyálmirigy eltávolítása
történik meg.
A Kaposi-szarkóma (KS) low-grade típusú érrendszeri daganat kialakulása a humán-herpeszvírus
8 típusához (KSH/HHV8) köthető, amely úgynevezett mukokután elváltozások kialakulásáért felelős.
Epidemiológiai/klinikai megjelenési formája négy jól
elkülöníthető típusra osztható: epidémiás (klasszikus), endémiás (afrikai), AIDS-hez társult, valamint
immunszupresszált (például transzplantáción átesett)
betegeken megjelenő KS. A Kaposi-szarkóma szájüregi megjelenése a szájpad, valamint a fogíny területein többszörösen előforduló, szilárd tapintatú, ibolyás színű plakkok formájában jellemző. A kezelés a
klinikai altípustól és a betegség stádiumától, valamint
egyéb társbetegségektől, köztük az AIDS-től is nagymértékben függ.

4. eset
56 éves férfi páciensnél a szájfenék elülső két oldalán, valamint az alsó áthajlás területén négy hónapja
eritémás foltok jelentek meg, klinikailag tünetmentes.
Az érintett területeket fehéres-sárgás szegély övezi.
A beteg kórelőzményében egyéb releváns információ
nem szerepelt.
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4. ábra: 56 éves férfi, a szájfenék elülső két oldalán, valamint az
alsó áthajlás területén négy hónapja sárgás szegéllyel körülvett
eritémás foltok jelentek meg, klinikailag tünetmentes

Mi a klinikai diagnózis?
A. Eritematózus kandidózis
B. Eritéma migráns
C. Ismétlődő aftás sztomatitisz
D. Eritroplákia
Az eritéma migráns ismeretlen etiológiájú jóindulatú,
gyulladásos állapot. Leggyakrabban a nyelvet érinti,
ahol glosszitisz migráns néven is emlegetik (más néven
térképnyelv). Ritkábban más nyálkahártyákon is megjelenhet, például a bukka és ajak nyálkahártyáján, a lágyszájpadon, valamint a szájfenéken. A klinikai képet jól
körülhatárolt eritematózus területek jellemzik, amelyeket sárgás vagy fehér szegély vesz körül. Külön kezelés nem indokolt, kivéve, ha a kezdeti megjelenési forma
atípiát mutat, vagy ha a klinikai kép idővel megváltozik
– ez esetben biopszia elvégzése javallt.
Az eritematózus kandidózis a Candida albicans gomba
által okozott, tünetekkel járó, eritematózus területek
jellemzik. A nyelvhát, a keményszájpad és a bukkális
nyálkahártya a leginkább érintett helyek. A leggyakoribb tünetek közé tartozik az égő érzés. Általában a
helyi, célzott gombaellenes kezelés az elsőként választandó terápia.
Az ismétlődő aftás szájgyulladást általában fájdalmas, és
élesen körülhatárolt fekélyek jellemzik, amelyek megjelenése epizodikus jellegű. Kis méretükkel ellentétben az
aftás fekélyekkel járó fájdalom sokkal nagyobb mértékű
lehet, olyannyira, hogy akár fogeredetű fájdalommal is
összetéveszthetjük. Mint az eritéma migráns esetében,
multifokális elváltozásokkal is járhat, amelyek érintik az
elmozduló, nem-keratinizált nyálkahártyát.
A rekurrens aftás sztomatitisz olyan szisztémás betegségekkel együtt is megjelenhet, mint a Crohn-betegség,
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a cöliákia, a Behçet-kór, valamint az IgA-, vas-, folsavés a B12-vitamin hiányállapotai. A visszatérő aftás szájgyulladás differenciáldiagnózisa a szisztémás állapotok
kizárásán alapul. Biopsziát kell végezni olyan különálló fekélyek esetében, amelyek két hét alatt maguktól
nem gyógyulnak meg.
Az eritroplákia egy klinikai kifejezés, olyan különálló
vörös plakkot vagy foltot határoz meg, amely klinikailag nem azonosítható más állapotként. Az eritroplákiák
általában jól körülhatárolhatók, szemcsés vagy bársonyos szerkezetűek, és általában leukoplákia (eritroleukoplákia) társulhat hozzájuk. A leggyakrabban érintett
területek közé tartozik a kemény-, illetve lágyszájpad,
valamint a nyelv. Amikor ezeket az elváltozásokat szövettani vizsgálattal értékelik, magas fokú epiteliális diszplázia vagy in szitu karcinóma figyelhető meg. Annak
érdekében, hogy kizárjuk vagy megerősítsük a diszplázia jelenlétét és/vagy súlyosságát, minden esetben
biopsziát kell végezni.

Összefoglalás
Amint fentebb láthattuk, a szájüreg patológiás elváltozásai különböző módon jelentkezhetnek. Az elváltozások egymáshoz nagyon hasonló klinikai képet
mutathatnak, ezért a pontos diagnózis felállítása érdekében biopsziát kell végezni a kórszövettani értékeléshez. Mindemellett az is fontos, hogy a megfelelő szakemberhez irányítsuk a beteget az elváltozás észlelését
követően. Reméljük, hogy a fent bemutatott esetek
tanulmányozásával az olvasó realizálta, hogy nem is
olyan ritkák azok a lehetséges diagnózisok, amelyekkel
nap mint nap találkozhatunk munkánk során, ezért is

helyénvaló a „differenciáldiagnózis” kifejezés. Nincsenek gyors, vagy speciális technikák az elváltozások klinikai megjelenésének azonnali és pontos diagnózisához, ezért minden esetben együttesen kell értékelnünk
a szövettani vizsgálat eredményével.
A szerzőkről
Dr. Deepika Chugh az orális patológia adjunktusa a Torontói Eg yetem Fogorvostudományi Karán, ahol aktívan részt vesz
az eg yetemi és posztgraduális oktatásban, valamint a biopsziás
mintavételekben. A Mount Sinai Hospital fogorvosi osztályának munkatársa, ahol klinikusként az orális medicina területén praktizál.
Dr. Nadia Marchese okleveles orálpatológus és orálmedicina
specialista, aktívan praktizál és adjunktusként oktat a Torontói Eg yetem Fogorvostudományi Karán. A Mount Sinai
Hospital személyzetének orálpatológusa, ahol részt vesz a
Fogorvostudományi Karon végzett rezidensek posztgraduális
képzésében.
Megoldások:
1. eset: D. Pikkelysejtes (squamous cell) karcinóma
2. eset: C. Amalgám vagy idegentest tetoválás
3. eset: C. Vaszkuláris fejlődési rendellenesség
4. eset: B. Eritéma migráns

Forrás: SPECTRUM Dental Teamwork I Mount Sinai Issue
Vol.13 No.1 - January/February 2020
Fordította: Dr. Hriczó-Koperdák Gergely
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Kritikus implantációs
távolságok összefoglalása
Papilla-prezervációhoz
Dr. Irit Shoval

A felső állcsont esztétikai zónájába készülő szóló korona
rehabilitációja az egyik legnagyobb kihívás a helyreállító
fogászatban. Ez még nehezebb implantátumos fogpótlás esetében.
Az interdentális papilla megléte valószínűleg a legfontosabb részlet
ahhoz, hogy esztétikus koronát készítsünk, akár természetes
fogon vagy implantátumon elhorgonyozva. Ezzel kapcsolatban
természetesen fi gyelembe kell venni a fonetikai és az ételbeékelődéssel kapcsolatos tényezőket is.

M

indannyian ismerjük a papilla jelenlétének
fontosságát és a mosolyban való jelentőségét. Az esetek 91%-ában látszik az íny
mosolygás közben. A hiányzó papillát újra
teremteni szó szerint lehetetlen. Ez is mutatja, menynyire fontos, hogy érintetlenül hagyjuk a papillát, mind
a sebészi beavatkozásoknál természetes fog esetében,
mind pedig az implantációs kezelések során. A papilla
megtartása implantációs kezelés során nagy kihívást
jelent, ezért ez a témakör igen nagy figyelmet és időráfordítást igényel. A cikk azokról a fontos szabályokról és
követelményekről szól, amelyeket az implantáció során
felhasználhatunk felső első fogak területén. Mielőtt
rátérünk a fogíny papilláris esztétikájának kulcsfontosságú részleteire, meg kell vizsgálnunk a lágyszöveti ana-

tómiai különbséget a természetes fogak és az implantátumok között.
Ezek az anatómiai különbségek a következők: a periodontális ligamentumok típusa és helyzete, a környező
gingiva vérellátása és a biológiai szélesség dimenziói.
Mind a parodontális és periimplatáris mucosa tartalmaz keratinizált epitheliumot, sulcus epitheliumot és
junkcionális epitheliumot. A junkcionális epithelium
sejtjei az implantátumhoz hemidezmoszómákkal és
bazális laminasejtekkel kapcsolódnak. A csont szintje
felett (connective tissue zone) az implantátum felszínére paralel módon elhelyezkedő rostok futnak körül.
Nincsenek közbülső rostok. Ez a különbség a természetes fogakhoz képest, amely Sharpey-rostokkal kapcsolódik a dentinhez és a parodontális szövetekhez. A termé-
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Papilla jelen van
Papilla nincs jelen
% jelen van
% nincs jelen
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Távolság mm-ben a kontaktpont és a kresztális csont között (szám)
2
11
72
63
17
2
1
0
0
0
1
49
46
19
3
2
100
100
98
56
27
10
25
0
0
0
2
44
73
90
75
100

1. táblázat: Papilla megléte/hiánya

szetes fogak körül kb. 13-féle különböző parodontális
ligamentum helyezkedik el, míg az implantátumok
körül csak kétféle.
Az 1-es ábra (a) és (b) képén látható egy sematikus ábra,
amely megmutatja a különbséget a fog és az implantátum körüli szövetek elhelyezkedésében. Ezek a rostok az
implantátum felületével párhuzamosan futnak, a természetes fognál különböző irányokba is futhatnak. A természetes fogak esetében az összekötő szövetnek alacsonyabb százaléka kollagén szövet, magasabb százalékban

sejteket, ereket tartalmaznak, és sokkal erősebbek az
implantátum körül lévő kötőszöveteknél. Az implantátumok körül nincsen parodontális ligamentum.
Egy másik fontos különbség a természetes fog és az
implantátum között, hogy a természetes fognak három
különböző vérellátási forrása van a körülvevő íny szövetekhez, név szerint periodontális ligamentumok
közti rés, interdentalis csont és a supraperioszteális
csont, míg az implantátumoknak csak két különböző
forrása van, amik a szupraperioszteális erek és néhány
ér a csontból.

Zománc
Szulkusz
Cervikuláris epithelium
Gingivo-alveoláris rostrendszer
Junkcionális epithelium
Dento-gingivális rostrendszer
Ferde rostrendszer
Dento-periosteális rostrendszer
Periodontalis ligamentumok
Circularis rostrendszer
Cement
Sharpey’s rostok (a cementréteg és periosteum között)
Alveoláris csont

1/a. ábra: Több gingivális szövet csoport helyezkedik el különböző irányokban a természetes fog körül a parodontális ligamentumok mellett
1. ábra: A természetes fog és a fogászati implantátum körüli kemény- és lágyszövetek sematikus ábrázolása
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Cervikuláris epithelium
Titanium implantátum
Junctionalis epithelium
Kapcsolódó rostrendszer (az implantátum
felszínével párhuzamosan futum között)

Alveoláris csont

1/b. ábra: A fogászati implantátum körül a szövetek párhuzamosan helyezkednek el az implantátum felületével, és nincs parodontális
ligamentum. A periodontális ligamentum hiánya (egy természetes foghoz hasonlítva) a körülvevő íny jóval hátrányosabb vérellátását okozza

A természetes fogakhoz hasonlóan az implantátumok körül is van biológiai szélesség. A biológia szélesség definíció szerint a fogat körülvevő dentogingivális
apparátus magassága. Ez a supra-alveolaris szövetekből
és junctionalis epithelium szöveteiből áll, ami 2,04 mm
és 2,91 mm közé esik. Ez a méret nagyobb az implantátumok körül: 3,08 mm.
Míg egy természetes fog körül a biológiai szélesség
szuprakresztálisan formálódik, addig az implantátum
körül szubkresztálisan. Ezért az interdentális szövet
az implantátumok esetén nem biztosít kresztális megtámasztást, ami a fog körül megfigyelhető a 2. ábrán.
A fentebb említett különbségek mind döntően befolyásolják a lágyszövet gyógyulását a természetes fogak
körül, az implantátumokkal ellentétben. A gyógyulás
során a legfontosabb befolyásoló tényező a vérellátás.
Az implantátumoknak gyenge a vérellátása a természetes fogakhoz képest, így egyértelmű, hogy a fogíny szempontjából esztétikailag sokkal nagyobb kihívás az implantációs kezelés a természetes fogak körüli
beavatkozásokhoz képest.
Ezeken a lágy- és keményszöveti anatómiai különbségeken felül számtalan egyéb sebészi és protetikai

tényező is befolyásolja az implantáció esztétikai sikerességét.
Ezek többek között: egyéni lágy- és keményszövet
biotípusa, atraumatikus fogeltávolítás, incízió típusa
vagy lebenyképzés nélküli implantáció, az implantátumok megfelelő 3-dimenziós behelyezése, kisebb
implantátumok használata a bukkális csont megőrzése
érdekében, szükség esetén megfelelő csont- és lágyszövet graft, implantátum-tervezés és felületi morfológia,
platform switching, azonnali vagy késleltetett implantátum-behelyezés és ideiglenes implantátumkorona
használata, emergenciaprofil és végezetül a restauráció
elkészítése.
Ez a cikk azokra a kritikus pontokra fókuszál, amelyekre oda kell figyelni mind az implantátumok, mind a
természetes fogak esetén, a megfelelő papilla menedzsment érdekében.
Ehhez jó kiindulópont a természetes fogakhoz tartozó
méretek megismerése. Egy 1992-ben végrehajtott,
mérföldkő jelentőségű kutatás során Dennis Tarnow
megállapította, hogy a függőleges távolság a kontaktpont bázisa és a kresztális csont között kulcsfontosságú ahhoz, hogy meghatározzuk az interproximális
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papilla jelenlétét természetes fogak körül. Tarlow és
munkatársai kimutatták, hogy ez a távolság meghatározhatja a papilla jelenlétének valószínűségét. Megállapították, hogy ha ez a távolság 5 mm vagy annál
kevesebb, a papilla az esetek 98%-ában jelen van. Ha
ez a távolság 6 mm volt, a papilla 56%-ban volt jelen,
és ha ez a távolság 7 mm vagy több volt, a papilla csak
27%-ban vagy annál kevesebb esetben volt jelen, ahogyan az 1-es ábrán is látható.
Ez a kutatás melyet az „5 mm-es szabály”-ként ismerünk, egy fontos alapot teremtett számunkra ahhoz,
hogy megjósolhassuk a papilla jelenlétét két természetes fog között.
Ennek a kiemelkedő jelentőségű írásnak a folytatását
2001-ben publikálták. Ez a kutatás megmutatta, hogy
amikor az implantátumot egy természetes fog mellé
ültetik be, a papilla létrejöttét leginkább a természetes
fog melletti csontszint határozza meg, nem pedig az
implantátum melletti csontszint. Tehát a papilla helyreállításának fő meghatározó tényezője a természetes
fog melletti csont szintje. Amikor kiszámoljuk a papilla megjelenésének valószínűségét, meg kell mérnünk
a függőleges távolságot a természetes fog mellett a
kontaktpont bazális részétől a kresztális csontig. Ha ez
a függőleges távolság 5 mm vagy kevesebb, akkor nagy
valószínűséggel várható a papilla megjelenése implantációt követően. Viszont ha ez a távolság nagyobb,
mint 5 mm a papilla-regeneráció valószínűsége nem
megjósolható.
Az interproximális csont megtartása a papilla regenerációja szempontjából kritikus fontosságú, mind a
természetes fogak, mind az implantáció esetén. Az
interproximális csont elvesztésének megakadályozása
kritikus fontosságú az implantáció elhelyezésének megválasztásakor. Egyértelműen kimutatták, hogy a biológiai szélesség létrejötte a behelyezett implantátum esetén
csontvesztéshez vezet. Ez a csontvesztés az implantátum és a felépítmény csatlakozásánál történik meg.
Tehát ezt a csontvesztést mindenképpen figyelembe
kell venni a kezelés tervezésénél és az implantátumok
végső helyzetének megválasztásakor, akár implantátumok egymás mellé helyezésekor, akár természetes fog
mellé történő implantáláskor.
Ha két implantátum kerül egymás mellé, ez a csontveszteség külön-külön átfedheti egymást és interkresztális
csontvesztést okozhat, ahogyan a 3-as ábrán látható. Ez
az interkresztális csontveszteség a papilla elvesztésével fog járni. Több szerző is vizsgálta ezt az összefüggést, és meghatározták a kritikus méreteket. Fontos
megjegyezni, hogy az implantációs rendszerek az évek
során sokat fejlődtek, karakterisztikájuk úgy lett kiala-

2. ábra: Implantátum (a) esetén az interdentális szövetnek nincs
akkora mértékű alátámasztása, mint természetes fog (b) esetén
(Tarnow D, Elian N, Fletcher P, Froum S, Magner A, Cho SC, Salama
M, Salama H, Garber D (2003) Vertical Distance from the Crest of
Bone to the Height of the Interproximal Papilla Between Adjacent
Implants. J Periodontol (74):1785-1788)

3. ábra: A és B az implantátumtól a kresztális csontig levő laterális távolságot (csontvesztést) jelzi, C a vertikális kresztális csontvesztést, D: az implantátumok közti távolságot az implantátum-felépítmény interfészen (Tarnow DP, Cho SC, Wallace SS (2000) The Effect
of Inter-Implant Distance on the Height of the Inter-Implant Bone
Crest. J Periodontol (71): 546-549)

kítva, hogy csökkentsék ezt csontvesztést. Esposito
1993-ban kimutatta, hogy csontvesztés figyelhető meg
természetes fogak mellett azt követően, hogy mellé
implantátumokat helyeznek be. Munkatársaival kimutatták, hogy a csontvesztés mértéke fordítottan arányos azzal, hogy milyen közel helyezkedik el egymáshoz képest az implantátum és a természetes fog. Tehát
a foghoz túl közel helyezett implantátum a fog körüli
alveoláris csont reszorpciójához vezethet. Ennek eredménye lesz tehát az interproximális csont elvesztése és
a papilla magasságának redukciója.
Tarnow és munkatársai 2000-ben vizsgálták a laterális
csontvesztést az implantátum-felépítmény kapcsolatánál
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4/a–b. ábra: A röntgenfelvételen (a) látható egy, természetes fogak mellé megfelelően behelyezett implantátum. A klinikai fotón (b) megfi gyelhető a papillaképződés a 12 fog helyére megfelelően behelyezett implantátumnak köszönhetően (A fogpótlást Dr. Hermina Battaglin fogorvos készítette)

és ennek hatását az interproximális csont magasságára.
Az implantátumokat különböző távolságokba helyezték
egymástól, és a mérték a kresztális csont magasságát.
Azt találták, hogy ha a kettő közti horizontális távolság1–1,5 mm, akkor a csont „bölcső”-szerű vesztése
figyelhető meg. Ez határozza meg azt a megfelelő távolságot a természetes fog és az implantátum között, amelyet be kell tartanunk az implantációs műtétek során. Ez
a távolság legalább 1,5–2 mm kell legyen a nem platform switch típusú implantátumok esetén. A 4-es ábra (a)
és (b) 12 pozícióban behelyezett implantátumot mutat
be. Az implantátum megfelelő távolságban lett behelyezve az 11 és az 13 fogak közé, 1,5 mm távolság van
az implantátum és a környező foggyökerek között. Ez

csökkenti a csontvesztés valószínűségét, és javítja a papilla megjelenésének esélyeit.
A munkacsoport azt is megállapította, hogy ha a szomszédos implantátumok 3 mm-re vagy annál messzebb
helyezkednek el egymástól, a laterális csontvesztés nem
fedődik át, és ezáltal minimális az esély a kresztális
csontvesztésre. Viszont ha az implantátumok 3 mmnél közelebb helyezkednek el egymáshoz, növekszik
az implantátumok között a csontvesztés mértéke az
implantátumok között, mindkét oldalon. Ezt az 5-ös és
6-os ábrán láthatjuk.
Ezek a kulcsfontosságú távolságok nagyon hasznosak
az implantációs kezelési terv elkészítésekor. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy az új, korszerűbb implantátu-

5. ábra: Ha az implantátumok közötti távolság (D) nagyobb, mint 3 mm, az implantátumok melletti laterális csontvesztés nem fedődik át,
amely így minimális kresztális csontvesztést okoz (Tarnow DP, Cho SC, Wallace SS (2000) The Effect of Inter-Implant Distance on the Height of
the Inter-Implant Bone Crest. J Periodontol (71): 546-549)
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6. ábra: Ha az implantátumok közötti távolság (D) 3 mm vagy kevesebb, a laterális csontvesztés a szomszédos implantátumoknál átfedődik,
mely így megnövekedett kresztális csontvesztést okoz (From Tarnow DP, Cho SC, Wallace SS (2000) The Effect of Inter-Implant Distance on the
Height of the Inter-Implant Bone Crest. J Periodontol (71): 546-549)

mok és ezek kerülete miatt ezek a számok már kissé
konzervatívnak számítanak. Például a platform switch
típusú implantátumok már a természetes fog mellett
1 mm-es távolságban is behelyezhetők. A platform
switching ötletére véletlenül bukkantak rá 1980-as
években, amikor az orvosok észrevették, hogy ha az
implantátum-felépítmények átmérői nem egyeztek az
implantátum plaformjával, akkor kedvezőbb lágy- és

7. ábra: Platform switching koncepció: az implantátum átmérője
nagyobb, mint a protetikai felépítmény átmérője

keményszöveti körülmények alakultak ki. Ez kifejezetten akkor jellemző, amikor kisebb átmérőjű protetikai
komponensek lettek ráhelyezve szélesebb átmérőjű
implantátum platformokra, amit platform swtich-nek
neveztek el, amely már több mint egy évtizede jelen van
az implantátumok piacán (7. ábra). Több elmélet is próbálta igazolni, hogy miért fontos a platform switching
az esztétikai végeredmény szempontjából. Legtöbbjük
egyetért abban, hogy a platform switching hatása az,
hogy létrehozzon egy olyan horizontális komponenst
a felépítmény és a kresztális csont között, ami szükséges a biológiai szélességhez. Az implantátum és felépítmény kapcsolat befelé mozdítása megelőzi a horizontális csontvesztést és megőrzi a vertikális csontnívót. Ez
segít megőrizni az implantátumot körülvevő lágy- és
keményszöveteket, ami segíti megőrizni az interdentális
papillát is. Mindezek mellett érdemes tehát észben tartani, hogy a cikkben említett távolságok talán túl konzervatívnak számítanak platform switch implantátumok behelyezése esetén.
Összefoglalva az implantátumok behelyezésének fő
szabályai a következők:
1. Az interdentális papilla magassága egy foghiány esetén nem függ az implantátum melletti proximális
csont magasságától, de függ a természetes fog melletti csont magasságától.
2. Úgy helyezzük be az implantátumot, hogy az alveoláris csontnívó és a kontaktpont függőleges távolsága 5 mm vagy kevesebb legyen.
3. A nem platform switch implantátum esetén 1,5–2 mm
távolságot kell hagyni a természetes fogak mellett.
4. Az egymás mellé behelyezett nem platform switch
implantátumok között minimum 3 mm távolságot kell
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tartani, hogy megelőzzük a jelentős interproximális
csontvesztést. Ez csökkenti vagy meg is előzi a
papillavesztést.
Fontos azonban megemlíteni, hogy ezek a kritikus távolságok nem biztosítják feltétlen azt, hogy a papilla biztosan újraformálódik, viszont megőrzik az interdentális
csontot, ami pedig megőrzi a lágyszöveteket az implantátumok között. Ahhoz, hogy megfelelő implantációs
esztétikát érjünk el, a kezelőorvosnak alapos esetelemzésre, megfelelő kezelési terv készítésére van szüksége,
és megfontolt, tökéletes implantációs műtétet kell végrehajtania.
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A fogszuvasodás és az elhízás összefüggései
Szabó Kata, Dr. Németh Orsolya, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

A fejlett ipari társadalmakban a megbetegedések jelentős százaléka az elhízásból (obesitas), illetve az
elhízásból adódó következményes betegségekből adódik (2. típusú diabetes, hipertónia egyes formái,
daganatos betegségek egyes típusai stb.). Ezzel párhuzamosan köztudottan magas a fogszuvasodás
aránya, ami így bizonyos országokban népbetegségnek számít.1,2,3

A

fogorvoslás az utóbbi 20–25 évben, két fő
ágra szakadt. Az egyik a néha túlzott specializáció felé irányuló szakosodás, amely bizonyos felkeltett igények kielégítését szolgálja
(esztétikai fogászat, szofisztikált parodontológiai műtétek, a nem megalapozott indikációjú implantációk stb.).
A másik ág a népegészségügyi fogorvoslás, melyben a
fogszuvasodás megelőzése és kezelése, a rágóképesség
helyreállítása, nyálkahártya-betegségek megelőzése és
kezelése, vagyis a fogorvoslás valódi problémái kerülnek besorolásra.4,5 Míg az elsőnek megemlített szakágak
a fogorvoslást a szépséggyógyászat irányába mozdítják
el, a népegészségügyi fogorvoslás inkább közelebb áll a
hagyományos medicinális megközelítéshez.
A kutatás adatait három fő kategória szerint vizsgáltuk: szociodemográfiai adatok, fizikális egészség és a
szájhigiénia.

Szociodemográfiai adatok
A vizsgálatban 84,1% nő és 15,9% férfi vett részt. Átlag
életkor 43,00 ± 13,71. A legfiatalabb 16 éves, legidősebb
76 éves. A válaszadók többsége főiskolát és egyetemet

1. ábra: Kezelt krónikus betegségek

végzett. 45,5%-uk házas, 21% élettársi kapcsolatban
él, 18,2% egyedülálló. (Több mint 60% élettársi vagy
házastársi kapcsolatban él, 18 % egyedülálló, közel 12%
elvált vagy özvegy.)
Anyagi helyzetüket tekintve a válaszadók közül rendszeres jövedelme: 85,1%-nak van, és több mint 90%
elfogadhatónak ítélte meg anyagi helyzetét (igen jó, jó,
közepes kategóriába sorolta azt.)

Fizikális egészség
Az alapbetegségek tekintetében 78% nem kezelt „beteg”
(1. ábra), itt fontos megjegyezni, hogy a kategória megjelölése nem jelenti a betegség hiányát.6 (A Covid kapcsán az alapbetegségek felkutatása háttérbe szorulhatott
a pandémia elsődleges feladatainak ellátása közben.)
A válaszadók átlagos testsúlya 73,94 kg ± 17,52; a medián
71,0 kg a legkisebb 40 kg, a legnagyobb súly 150 kg.
A kérdőívben az önbevallás alapján megítélt súlyt a meglehetősen súlyos, túlsúlyos és nem túlsúlyos kategóriák
közül választhatták ki. A minta 54,3%-a nem gondolja
magát túlsúlyosnak, 41,0% túlsúlyos, míg 20% meglehetősen túlsúlyosnak ítélte testsúlyát.

2. ábra: A fogmosás gyakorisága
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3. ábra: Önbevallás alapján megítélt fogazati állapot

Keresztmetszeti vizsgálatunkban a válaszadók 50,3%-a
nem gondolja magát sportosnak, 52,2% sportol napjainkban, ez az arány rosszabb, mint a gyermekkorban. 62,7% állította, hogy gyermekkorában sportolt.7,8
Elképzelhető, hogy a gyerekkori adatok – az eltelt idő
tükrében – nem a valóságot mutatják, esetleg retrospektív pozitívabb megítélés alá esik a mostani „mozgásszegényebb” felnőttkori életük miatt.9 Bízunk benne, hogy
a testnevelés napi szintű bevezetésével ez az adat egyre
nagyobb mértékben tükrözi majd a valóságot.10 Szignifikáns összefüggés mutatkozik a gyermekkori elhízás és
mozgásszegény élet, illetve a felnőttkorban megjelenő
diabetes és hipertónia között.11,12,13
Az étkezésekkel kapcsolatos kérdéseinkre az étkezési szokásaikat (kiegyensúlyozott és részben kiegyensúlyozott)
81% ítélte meg kielégítőnek. Háromszori étkezést 45,9%
követ. Akik rendszertelennek ítélik étkezési szokásaikat,
sokkal kevesebbet esznek egy nap (80,0%-a egyszer étkezik naponta, 44,3% kétszer). A kiegyensúlyozottan étkezők 68,9%-a napi ötször étkezik. Gyakori nassolásról
24,2%, nem túl gyakoriról 36,1% számolt be.

Szájhigiénia
A megkérdezettek 80%-a az ajánlott napi minimum
fogmosást elvégzi (2. ábra), de itt még nem vizsgáltuk a
minőségi paramétert, ami legalább olyan fontos mint
a gyakoriság.14,15 Ennek az adatnak azért nem hihetünk,16 mert a válaszadó tisztában van vele, hogy hányszor kellene fogat mosnia, és mivel jó benyomást kíván
kelteni, ezért a kívánt számot mondja be.17 Ha a válaszadók nagy része valóban ilyen arányban mosna fogat,
akkor a magyarországi DMF-T index adatok nem volnának ennyire kétségbeejtőek.3
Az önbevallás alapján megítélt fogazati állapottal kapcsolatos kérdéseinkre érkezett válaszokra 5 kategóriából
választhattak: 43,1% jó állapotúnak, 24,7% közepes állapotúnak, 20,7% igen jó állapotúnak gondolja azt (3. ábra).
A magyarországi populáció bár javuló tendenciát mutat,
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de jellemzően csak „végső esetben”, fájdalom esetén és
nem prevenciós céllal keresi fel fogorvosát. 98,1% fontosnak tartja fogainak egészségét18,19 (2. ábra).
A fogkefe és fogkrém használata evidensnek látszik
azok körében, akik állításuk szerint megfelelően ápolják
fogazatukat.20Az interdentális fogköztisztítók, különösen a fogköztisztító kefe azonban még nem eléggé elterjedt, pedig szignifikáns összefüggés van a helyes használata és a fogazat jó állapota között.21,22
A megkérdezettek 73,8%-a állítja, hogy legalább évente
jár fogorvoshoz (4. ábra). Ezt erős kétkedéssel kell fogadnunk, még akkor is, ha vizsgálatunk nem reprezentatív.
Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy az egész magyarországi népességre kivetítve elégedettek lehetnénk az
eredménnyel.23
Azon megkérdezettek, akik félévente járnak kontrollra,
78% kielégítő fogazati állapotról számolt be. A fogorvoshoz legalább évente járók közül 67,9% megfelelő
állapotúnak vallotta fogai állapotát.

Összefoglalás
A kérdéseinkre adott válaszok egybevágnak a korábban ismertetett irodalmi adatokkal. 24,25 A válaszok
többsége bizonyítja, hogy az elhízási és a fogszuvasodási adatok összefüggnek. Vizsgálatunk ezen felül

4. ábra: A fogorvoshoz járás gyakorisága

bizonyítja, hogy magas iskolai végzettségű, jól szituált
rétegek is rendelkezhetnek nem megfelelő szájhigiéniával és súlyfelesleggel. Bár egyénileg mindenki tudja,
hogy nem szabad például a főétkezések között édességet fogyasztania, mégis megteszi. Tisztában van vele,
hogy a súlyfelesleg magasabb kockázati rizikóval jár,
mégis megmarad rossz szokásainál. A vizsgálat alapján tisztában van káros szokásai következményeivel, de
a szükséges prevenciós lépésekkel nem minden esetben. Fontos lenne az ezzel kapcsolatos oktatás megerősítése, az erre még fogékony korban lévők egészségnevelése.
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A fogászati turizmus
jelentősége és hatása
a magyarországi
fogbetegellátásra 1. rész
Nemzetközi egészségügyi turizmus

Veress Adrián Géza, Dr. Németh Orsolya, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet
Országos Szakfelügyelet, Fog- és szájbetegségek szakirány

A nemzetközi egészségügyi turizmus tág fogalom. A WHO 1948-as
definíciója szerint „az egészség a teljes testi, lelki és szociális
jóllét állapota, és nem csupán a betegség hiánya”. Ez nehézséget
jelenthet a meghatározásban. Egy transzplantációs műtét vagy egy
implantátumokon elhorgonyzott fogpótlás elkészítése miatti utazás
kétséget kizáróan a nemzetközi egészségügyi turizmus kategóriába
esik, azonban vannak határterületek. Egy wellness-szállodában
eltöltött, masszázzsal kombinált utazás preventíven hathat például
mozgásszervrendszeri betegségek kialakulására, tehát mind a
wellnessturizmus, mind az egészségügyi turizmus határterületének
tekinthető.

E

gy tengerparti nyaralás is a lelki, mentális
és szociális egészség javítását is szolgálhatja,
azonban nem, vagy alig tartozik az egészségügyi turizmushoz, hiszen az utazás fő motivációs célzata nem az egészségmegőrzés vagy gyógyulás.
Kincses és mtsai. (2009) szerint (a gyógyturizmus) „az
egészségi állapot konkrét javítása (gyógyulás, panaszok
csökkentése, állapot stabilizálása, elveszett képességek
visszaszerzése/pótlása) céljából igénybe vett, egészség-

ügyi ellátásokra – ideértve a gyógyászati ellátásokat is –,
alapozódó egészségturizmus”. Cohen osztályozása alapján következőképp tudjuk kategorizálni az egészségügyi
turistákat: „egészségügyivé vált turisták” (medicated
tourists) azok, akik külföldi tartózkodásuk során hirtelen szorulnak egészségügyi ellátásra, azaz az utazást
nem az ellátás motiválja. A „rendes egészségügyi turisták” (medical tourist proper) azok, akik orvosi beavatkozás miatt látogatják az országot, vagy utazás közben
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döntenek amellett, hogy igénybe veszik azt. A „nyaraló
páciensek” (vacationing patients) elsősorban egészségügyi okokból keresik fel az országot, de igénybe vesznek
turisztikai szolgáltatásokat is és a „pusztán páciensek”
(mere patients), akik csak a beavatkozás miatt érkeznek, és nem vesznek igénybe semmiféle további turisztikai szolgáltatást.[1] Az egészségügyi turizmus pontos
méreteit nehéz felbecsülni, ugyanis egy földrajzilag és
szektorokat tekintve is felszabdalt iparágról beszélünk.
Két fontos mérőszámot kell megemlíteni: az egészségügyi turisták számát és a költésüket egy adott országban.
Az iparágban jelentős potenciál van: 2019-es (tehát a
COVID világjárvány előtti) adatok alapján 44,8 milliárd
dolláros piacról van szó, mely 2020 és 2027 között előreláthatólag évi 21,1%-kal fog bővülni.[2] A nemzetközi
egészségügyi turizmust 2006-ban a Tourism Research
and Marketing (Henderson 2004 után) kategóriákba
sorolta (1. ábra). A betegség menüpont alatti listából hiányoznak egyes szakágak, mindazonáltal jó áttekintést ad
az ábra az egészségügyi turizmus komplexitásáról.
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1. ábra: Az egészségügyi turizmus szegmensei (Henderson 2004)

Történelmi kitekintés
Az utazás egészségügyi igények kielégítése miatt nem
újkeletű jelenség. A bronzkorban (i.e. 2000 környékén)
a mai Svájc területén élő törzsek felfedezték a magas
vastartalmú víz fogyasztásának és a benne való fürdésnek az előnyeit. Az iváshoz használt bronz poharaikat aztán megtalálták Franciaország és Németország területén, feltételezhető tehát hogy egészségügyi
zarándoklatokat tettek már ebben az időben is. Már az
ókori Rómában is fürdőhelyek felkeresése miatt szelték át a tartományi határokat a módosabbak. Emellett az ókori görögök Epudauriába utaztak, ami a mai
Szaróni-öböl környékén volt, Athén közelében. Itt
volt Asklepios, a gyógyítás görög Istenének a szentélye. A mai egészségügyi turizmus egyik hajtóereje az
árkülönbség a küldő és fogadó országok között. Ezt
az árkülönbséget a globalizáció segít kiaknázni, mely
azonban csak akkor áll fent, ha az utazás költségei
kellően alacsonyak az egészségi beavatkozás költségeihez képest. Az utóbbi évtizedekben a technológiai
fejlődésnek és politikai akaratnak hála, régiónkban
sokkal egyszerűbben lehet utazni. Magyarországon
1989-ben a vasfüggöny leomlásával, a 2004-es EU-s
csatlakozással és a 2007-es Schengeni övezetbe való
belépéssel elhárultak a jogi akadályok, az emberek szabad áramlása megvalósult. Mindezekkel egyidőben
a légi közlekedés egyre közelebb hozza egymáshoz
az országokat. A nemzetközi légi forgalom 2006 és
2019 között megduplázódott (2. ábra). Ma már a fejlett
országok középosztálya is megengedheti magának a

2. ábra: A nemzetközi légiutas-forgalom számának alakulása
2004 és 2022 között (millió utas) (Statista 2021)

repülést. Megfigyelhető, hogy a koronavírus-járvány
erős visszaesést okozott, erre a későbbiekben térünk
ki. A járóbetegellátásra való igény is nő. Az Egyesült
Államokban a járóbeteg sebészi beavatkozások száma
megtriplázódott 1996 és 2006 között, közel 35 millió
beavatkozást hajtottak végre 2006-ban.[4] Az egészségügyi turizmus keretében elvégzett beavatkozások
75%-a járóbetegellátás. Azok a szektorok a legsikeresebbek az egészségügyi turizmus területén, amelyeket
a küldő ország egészségbiztosítása nem fedez, tehát
„out-of pocket” fizetés szükségeltetik a páciens részéről. Ilyen terület a fogorvosi beavatkozás is, melyekre
az igény növekszik a társadalom öregedésével. A társadalom öregedése az összes fejlett küldő régióban megfigyelhető. Nyugat-Európában az átlagéletkor 43,7 év (2009, Eurostat), mely 2050-re 48,2 évre
fog növekedni. Az Egyesült Államokban 2020-ban a
népesség 16,3% 65 év feletti, 2040-ben előreláthatólag 20,4%-ra nő (US Census Bureau).
A plasztikai műtétekre való igény is növekedett, különösen a COVID pandémia alatt. Az ASPS (Amerika
Plasztikai Sebészek Egyesülete) szerint a karantén miatti
megváltozott munkavégzés és a videóhívások miatt az
arcplasztikára való igény nőtt meg a páciensek körében.
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3. ábra: Országok egészségügyi kiadásai a GDP arányában (World
Bank Data 2019)

minőséget és gyors ellátást részesíti előnyben az alacsony
árakkal szemben, az USA-ba beutazó nemzetközi egészségügyi turisták számát csak 60 000–85 000-re becsülte.
Ezek a kevésbé árérzékeny, magas minőséget és a legfejlettebb technológiát kereső turisták általában olyan
fejlődő régiókból utaznak az Egyesült Államokba, mint
Latin-Amerika (38%) és a Közel-Kelet (35%). Ebből
a számból az „egészségügyivé vált turisták”, „wellness
turisták”, a külföldön élők („expatriate”) és a lehető legközelebbi ellátást igénybe vevő turisták (akik határ mellett élnek) már le lettek vonva.[6] A Deloitte ezzel szemben 2009-ben csak az amerikai kimenő egészségügyi
turizmus piacát 750 000 főre becsülte.[5]

Egészségügyi rendszerek
a fejlett országokban

4. ábra: Országok egy főre jutó egészségügyi kiadásai PPP (World
Bank Data 2019)

Feltehetőleg azért, mert sokkal többet látták magukat a
képernyőn (Ez az úgynevezett „Zoom boom”).
Az egészségügyi turisták számára nem csak az ár releváns,
hanem a kulturális közelség is. Ez a diaszpóra effektus
(contemporary diaspora). Sok nyugat-európai ország, de
az Egyesült Államok munkaereje is „nemzetköziesedik”,
egyre nagyobb a külföldön születettek aránya. Az
USA munkaerőpiacán a következő 25 évben a munkaerő
több mint fele másod- vagy harmadik generációs bevándorló lesz, akik bár a küldő ország életszínvonalán élnek,
de kulturálisan nem idegen számukra visszautazni a gyökereikhez. Ezek a páciensek könnyebben tehetik le a voksukat az utazás mellett egészségügyi célból is.[5]
Egyes fogadó országok olyan szabályozási és támogatási
környezetet alakítottak ki, ami serkenti az egészségügyi
turizmus térnyerését. Példa erre Dél-Korea, Irán vagy
India, akik külön egészségügyi vízummal segítik a beutazást, Malajzia, ahol a kormány megalapította a Malaysia
Healthcare Travel Councilt (Maláj Egészségügyi Utazási
Tanács), aminek a szerepe az egészségügyi turizmus népszerűsítése és a magánbefektetők felkeresése.
A McKinsey tanácsadó cég 2008-as tanulmánya szerint
azonban az egészségügyi turisták nagy része a magas

Az egészségügyi turizmust gazdasági erők mozgatják, ezért tisztázni kell az alapokat és beszélni kell a
fő küldő országok egészségügyi rendszereiről, azok
egészségügyi turizmus szempontjából releváns aspektusairól. Alapvetően elmondható, hogy „a szabadpiac és verseny által fejlődik a minőség és hatékonyság, azonban a verseny korlátozása az, amivel elérhető,
hogy a szegényebb rétegek ne szoruljanak ki az ellátásra jogosultak köréből.”[7]
Az állam az egészségügy irányításában és a forrásteremtésben minden országban több-kevesebb szerepet vállal. A 3. és 4. ábrán kiemelt országok egészségügyi kiadásait láthatjuk a GDP arányában, majd PPP-értékekben
(Purchasing Power Parity, az adott ország vásárlóerejével korrigálva). Magyarországot viszonyítási alapként
tüntettük fel.
Eg yesült Államok
Az Egyesült Államok a világ legnagyobb gazdasága,
egészségügyi kiadásai messze kitűnnek a fejlett országok mezőnyéből, a GDP 16,9%-át fordították egészségügyre, mely 10 600 dollár PPP-t tesz ki, per fő. Az
amerikai rendszerben a magánbiztosítóknak nagy szerep jut, a biztosítottak 70%-a magánbiztosított, a maradék 30% közpénzből biztosított. A munkaadói egészségbiztosítási díj a legfőbb eleme a rendszernek, az
állami kiadások aránya 48%, 40% érkezik magánbiztosítóktól, míg 12% a közvetlen kiadások aránya, azaz
„out-of pocket”. Az amerikai rendszerben a választás szabadságára és a szabad versenyre nagy hangsúlyt
fektetnek, ezért az egészségügyi turizmus a magánbiztosítóknak és a biztosítással nem rendelkezőknek
(29 millió, a nem-időskorú népesség 10%-a) különösen attraktív lehet.
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Németország
A mai német egészségügyi rendszer bismarcki alapokra
épül. A lakosság 90%-a kötelező társadalombiztosítással
rendelkezik, melyet a munkáltatói és munkavállalói járulékokból finanszíroznak, a fennmaradó 10% magánbiztosított. A rendszer erősen decentralizált, tartományi
szinten szervezett.
Eg yesült Királyság
A brit rendszer centralizáltabb, mint a német, nagyrészt
Beveridge-i alapokra épül. A fő egészségügyi ellátó az
NHS (National Health Service), a magán-, illetve állami
biztosítottak aránya a némethez hasonló.
Franciaország
A francia rendszert 2000-ben a világ legjobbjának
minősítette a WHO, a kétszintű modell sikere miatt,
melynek lényege, hogy a kötelező biztosítás az ellátás
költségeinek 70%-át téríti meg, a fennmaradó 30%-hoz
kiegészítő egészségpénztárakkal kell szerződni. A szegényeket az állam biztosítja, így biztosítható az általános lefedettség.[7]
Mi motiválja a pácienseket a határon átívelő egészségügyi
ellátások igénybevételében? Fordítva feltéve a kérdést: Mi
motiválja a fogadó ország kormányát, egészségügyi személyzetét és szolgáltatóit (klinikák, kórházak, rendelők)
az egészségügyi turizmus fejlesztésére? Az egészségügyi
turizmus küldő országok lakosai körében növeli a hozzáférést egészségügyi szolgáltatásokhoz, melyeket a hazájukban nem engedhetnének meg maguknak. A helyi nagyvárosok rendelői árai pedig nem megfizethetőek ezeknek a
pácienseknek, így döntenek az utazás mellett. Sok egészségügyi beavatkozás hosszú várólistákkal jár, így ez egy
további ok, amiért egyesek „kiszorulnak” a hazai piacról.
Az egészségügyi turizmus a biztosítóknak is előnyös: ha
tízből egy Egyesült Államok-beli pácienst külföldön kezeltek volna, 2006-ban 1,4 milliárd dollárt lehetett volna az
USA gazdaságának megtakarítani.[8]
A fogadó országok szempontjából az egészségügyi
turizmus exporttermék: az egészségügyi turisták pénzt
hoznak a fogadó országba. Ez nem csak az egészségügy
területére van hatással, hiszen szükségük van szállásra,
étkeztetésre, közlekedésre stb. Musa, Thirumoorthi,
és Doshi (2012) Kuala Lumpurban végzett felmérése
alapján egészségügyi turisták körülbelül tizenkétszer
annyi pénzt (MYR 26 844 = 8260 dollár) költöttek,
mint a kedvtelési turisták (MYR 2 247 = 691 dollár).
Ezt magyar statisztikák is alátámasztják, a fogorvosi
turisták költik az egyik legtöbbet (naponta fejenként
500 GBP, 170 000 forint)[9], őket csak a vadászati turis-

ták előzik meg. Ez természetesen a foglalkoztatást is
növeli, nem csak az egészségügyben, hanem a vendéglátás, szállítás és egyéb területeken. Lautier (2014) úgy
becsülte, hogy 37 000 munkahelyet teremtett Tunéziában 2005-ben az egészségügyi turizmus, ebből 18 000
közvetlenül az egészségügyben.[10] Szegényebb országokban az egészségügyi turizmus lassítja a szakképzett munkaerő kivándorlását, esetenként kivándorolt
egészségügyi személyzetet csábíthat haza. Ez a fejlődő
és fejlett országok közötti fizetési szakadék csökkenésével magyarázható, amit a magasabb vásárlóerejű
turisták költései segítenek.[11]
A külföldi páciensek által támasztott igények az egészségügyi szolgáltatókat infrastrukturális (képalkotó diagnosztika, műtéti eszközök stb.) és emberi erőforrásokba (továbbképzések stb.) történő beruházásokra késztetik, melyeknek
a megtérülését a turizmus szavatolja. Ezzel olyan magasabb minőségű ellátást tesznek lehetővé, melynek fenntartásához a fejlődő ország vásárlóereje önmagában nem
lenne elégséges. Tehát az egészségügyi turizmus segíti a
fogadó ország egészségügyi felzárkózását.[12] Összességében elmondható, hogy az egészségügyi turizmus közvetlenül hozzájárul a fogadó ország gazdasági fejlődéséhez,
ugyanis forgalmat generál a turizmusi szektorban és az
azzal összefüggő iparágakban. [13] Az egészségügyi turizmus méreteit sajnos nehéz pontosan értékelni, ugyanis
az országok és egészségügyi szolgáltatók ritkán közölnek
adatokat a turisták számáról és költéséről, és ha közölnek, azok sokszor ellenőrizhetetlen, potenciálisan felfelé
kerekített számok. A Flash Barometer felmérése szerint
az EU népességének 4%-át kezelték külföldön, Luxemburgban a legmagasabb ez az arány, 20%. [14] Az egészségügyi turizmus kompetitív üzletág, a szereplőknek és
országoknak érdekükben áll a pozitív adatok hangsúlyozása, ugyanis ezek sikert és növekedést sugároznak, mely
ösztönzi a magánszektor további beruházásait. A közvetlen kiadások pontos lekövetése szintúgy nehéz. A turisták sokszor kísérőkkel érkeznek, akikkel nem-egészségügyi szolgáltatásokat is igénybe vesznek. Ezek szintén az
egészségügyi turizmus számlájára írhatóak, amennyiben az
utazás fő motivációs tényezője az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele. Nem minden szól azonban a pénzről: Az
egészségügyi turizmus lehetőséget ad a páciensnek, hogy
olyan kezeléseket is igénybe vegyen, ami valamilyen okból
nem elérhető hazájában. Jó példa erre Írország, ahol egy
2018 népszavazásig vallási okokból illegális volt a terhességmegszakítás. Emiatt 2001 és 2008 között 45 645 ír lakcímmel rendelkező nő végeztette el az abortuszt a szomszédos,
ezen a téren liberálisabb Nagy-Britanniában.[15]
Irodalomjeg yzék a neg yedik rész végén.
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Valahol Európában – beszámoló a
Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok
Területi Szervezetének külkapcsolati
munkájáról

A

közelmúltban számos fórumon, így a
Magyar Fogorvosban is beszámoltunk arról
a külkapcsolati munkáról, melyet a FTESZ
végez az Európai Unió fogorvosi csúcsszervében a CED-ben, valamint a közös történelmi
múlttal rendelkező regionális kamarai szervezetben, a
Visegrádi Csoportban.
2021. október 14-16. közt a Cseh Fogorvosnapok keretein belül került megrendezésre a Fogorvosi vezetők
Közép-európai Kerekasztala, a festői Prágában. Első
alkalommal 2017-ben képviselhettem hazánkat, majd
az a megtiszteltetés ért, hogy a következő években már
személyesen kaptam meghívást.
Az eseményen a meghívó cseh kamara vezetői mellett
tradicionálisan részt vesznek hazánk, Szlovákia és Lengyelország képviselői – azaz a Visegrádi Négyek, valamint a regionális elhelyezkedés, és a jó szakmai kapcsolat
miatt Alsó-Szászország, Bajorország tartományi kamaráinak és az osztrák fogorvosi kamara képviselői is.

Ahogy minden évben, úgy idén is előre meghatározott
három témában ismertettük országaink álláspontját és
tapasztalatait.
Az aktuális témák a következők voltak:
1. COVID-járvány az országban. Veszteségeink, tanulságaink. Hogyan befolyásolják tapasztalataink a praxisbiztonságot a jövőben.
2. Online és hibrid oktatás. Szabályozás, preferenciák,
milyen események tarthatók meg online formában?
3. „Nehéz esetek a fogászati praxisban” – nehezen kezelhető páciensek, rosszul kooperáló betegek, hajléktalan ellátás. Jószolgálati centrumok, állami intézmények, vagy egyetemi hatáskör?
Az első téma aktualitásának köszönhetően élénk beszélgetéseket generált. Az egyes országok beszámoltak a
járvány első három hullámának általános és szakmai
tapasztalatairól, a lezárások következményeiről, statisztikákról. Szinte mindenhol probléma volt, hogy az
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egyszerhasználatos védőeszközök hozzáférése fokozatosan vált nehézkessé, néhol – így hazánkban is – ha
rövid időre is, de szinte ellehetetlenült. Németország
egyes területein és Csehországban is szerencsés volt a
helyzet, mert a honvédelmi raktárakból biztosítani tudták az alap- és szakellátás felszereléseit, így a kórházak
mellett a fogorvosi praxisokat is.
Csehország példaértékű statisztikákat tudott felmutatni: ismertették a megbetegedett, illetve a járványban
elhalálozott kollégák pontos számát, az egyes praxisok bezárásának okait is. Minden jelenlévő országban
volt időszakos, kötelező „praxislezárás”, azaz az elektív
ellátás szüneteltetése, ezek ideje azonban országonként
változó volt.
A kollégák elismeréssel adóztak a magyarországi átalányfinanszírozás bevezetéséről és az egyszeri, állami
díjazásról szóló beszámolómról.
A második téma valójában kissé túlnőtt a kamarai
kompetenciákon, de mivel Csehország és Szlovákia

képviselője, valamint magam is mindennapos részesei vagyunk a graduális és posztgraduális oktatásnak
is, így távolra mutató tapasztalatokat tudtunk cserélni. Igazából mindenki elmondta, hogy az online
rendszerre való átállás több-kevesebb időt vett ugyan
igénybe (hazánkban ez döbbenetesen gyorsan zajlott
mind az egyetemi, mind a posztgraduális képzések és
továbbképzések esetében), de a tapasztalatok inkább
pozitívak. A csehek külön televíziós csatornát hoztak
létre erre a célra, mely podcastjai révén kiszolgálta,
és feltehetően a járvány lezárása után is jól szolgálja
majd az oktatást. Ennek infrastruktúrája azonban
komoly anyagi beruházással járt.
A többi ország, hazánkat is beleértve, valamely online
rendszeren oldotta meg a képzéseket. A régióban
egyedülállóan továbbra is biztosítani tudtuk az ingyenes továbbképzés lehetőségét, melynek analógiájára, és
hazánkra való hivatkozással Lengyelország is szeretné
bevezetni a programot.
Az online képzési rendszer bevezetésének számos
előnyét elvitatni nem lehet. A résztvevők azonban
egyetértettek abban, hogy eredményes, és költséghatékony lehetőséget ismerhettünk meg, amennyiben a
tisztán online szervezett kurzusokról van szó, de az
– elsősorban – egyetemi hibrid oktatásnak megvan az
a veszélye, hogy kényelmi szempontból a hallgatóság
nem a jelenlétet választja, ezért sok esetben méltánytalan, hogy neves előadók üres, vagy szinte üres termekben tartanak előadást. Érdekes tény, hogy feltehetően az „arctalanság” miatt az online rendszerben
erőteljesebb, gyümölcsözőbb interakciók tarkítják az
előadásokat: a hallgatóság bátrabban kérdez, nyilvánít véleményt, egyszerre lényegesen többen vannak/
lehetnek jelen.
A harmadik beszélgetési téma minden résztvevőt igen
érzékenyen érintett. Jól látható, hogy az átlagostól eltérő
igényű, helyzetű páciensek ellátása mindenhol nehézségekbe ütközik. A résztvevők közül többen is az egyetemi centrumok létrehozását javasolták megoldásként,
ahol a különböző betegségekkel rendelkező, egyébként
biztosított járóbetegek ellátása orvos-team közreműködésével magas színvonalon valósulhatna meg. Nyilvánvaló, hogy ennek a rendszernek a kidolgozása időt,
pénzt, infrastruktúrát és szervezéskoordinációt egyaránt igényel, tehát nem könnyű, ugyanakkor kihívást
jelentő feladat.
A nem biztosított, nehéz helyzetben lévő páciensek
ellátása ezzel szemben minden tagországban megoldásra vár. Gyakorlatilag mindenhol léteznek jótékonysági szervezetek, akik nem szervezetten, de beavatkoznak egyes adódó szükséghelyzetekbe, de ez hazánkban
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sem fedi le az ország teljes területét, a nagyobb országokban pedig csak regionális központok kialakításával
képzelhető el. Örömmel számolhattam be a budapesti
Oltalom Alapítvány keretein belül működő fogorvosi
szakrendelő létezéséről, melyről méltánytalanul keveset tudunk, pedig létezése jóakarat, humanitárius hozzáállás és empátia együtteseként egy apró segítség a
fővárosi hajléktalanok ellátásában. Mint azt a szakmában mindannyian tudjuk, e populáció körében különösen fontos volna a szűrővizsgálatok rendszerének szervezése, hiszen hazánk még mindig világelső a szájüregi
daganatos megbetegedések előfordulásának rangsorában, és a betegséget potencírozó dohányzás és alkoholfogyasztás ezen páciensek körében kiemelten magasabb az átlagpopulációhoz képest.
A szakmai beszélgetést egy igen jó hangulatú könnyűzenei koncert zárta a cseh Jelen együttes műsorával,
akik a 2021-es Eurovíziós dalfesztivál résztvevőiként
hatalmas népszerűségnek örvendenek hazájukban, és
a régióban egyaránt.
2021. november 19-én az Európai Fogorvosok Tanácsának (CED) tag-, társult tag- és megfigyelő egyesületeinek képviselői Brüsszelben (Belgium) találkoztak a
CED éves nagy közgyűlésén, dr. Marco Landi (Olaszország) elnök vezetésével.
A közgyűlés legreprezentatívabb napirendi pontja az
igazgatósági választás volt. Az olasz elnök, dr. Marco
Landi mandátuma lejárt, hosszas, gyümölcsöző elnöklete véget ért, újra nem választható. Vezetésével a CED
növelte presztízsét az Európai Unió csúcsszervének
egészségügyi bizottságában, számos döntéshozatalban
működött közre, személyiségével pozitívan befolyásolta az egyes országok képviselői közt alakuló szakmai és személyes kapcsolatokat.
A nyolctagú elnökség tagjainak mandátuma nem egyszerre keletkezett, így 2021-ben három igazgató választása volt regulárisan esedékes. Sajnálatos aktualitás,
hogy az osztrák elnökségi tag, Hans Schrangl, a FelsőAusztriai Tartományi Kamara elnökének júniusi halálával is megüresedett egy elnökségi hely, rövid, 2022
novemberében lejáró mandátummal.
A CED-választások eredményei
A plenáris ülésen a CED tagjai szavazhattak az új
elnökre és négy új igazgatósági tagra. Dr. Freddie SlothLisbjerget (Dánia) választották elnökké. Dr. Anna
Lella (Lengyelország), dr. Robin Foyle (Írország) és
dr. Henner Bunke (Németország) a 2021–2024-es időszakra igazgatóvá, dr. Ioannis Tzoutzas (Görögország)
pedig a 2021–2022-es időszakra igazgatóvá választot-
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ták. Ők csatlakoznak a CED jelenlegi igazgatóihoz,
dr. Doniphan Hammerhez (Franciaország), dr. Paulo
Melóhoz (Portugália) és dr. Henk Donkerhez (Hollandia). Az új CED igazgatótanács november 20-án vette
át hatáskörét.
Magyarország számára különös jelentőséggel bír, hogy a
V4-ek tagállamai közül is választottak elnökségi tagot, a
lengyel dr. Anna Lella, aki a tudományos szakmai szervezetnek, az FDI-nak is tisztviselője, meggyőződéssel
képviseli majd közép-európai érdekeinket.
A munkacsoporti beszámolókon felül három fontos
kérdésben született közgyűlési határozat, melyek szabad fordítását a beszámoló után olvashatják az érdeklődő kollégák:
A CED állásfoglalása a COVID-19 vakcinációról
A CED nyilatkozata a fogászati turizmusról és a határokon
átnyúló egészségüg yi ellátásról
A CED tagjai elfogadták a fogászati turizmusról és a
határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló nyilatkozatot. A dokumentum a határokon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokról szóló 2011/24/
EU irányelvvel összefüggésben ismerteti a CED álláspontját a fogászati turizmussal kapcsolatban, és értékeli, hogyan teljesült az irányelv azon célkitűzése,
hogy megkönnyítse a biztonságos és magas színvonalú
határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést egy másik tagállamban. A fogászati turizmus,
amely a COVID-19 világjárványt megelőzően jelentős
növekedési terület volt, jelentős aggodalomra ad okot a
fogászati ellátás és kezelés biztosítása tekintetében, és
hatással lehet a betegek biztonságára.
A CED frissített állásfoglalása a fogorvosok folyamatos szakmai fejlődéséről, továbbképzéséről
A CED tagjai egyhangúlag elfogadták a fogorvosok
folyamatos szakmai fejlődéséről (CPD) szóló aktualizált CED-határozatot. A dokumentum célja, hogy időszerű tájékoztatást nyújtson az európai továbbképzés
helyzetéről, felvázolva a fogászatban aktuális témákat,
mint például az antimikrobiális rezisztencia, a digitális
készségek és a közegészségügyi veszélyek.
A CED képviselői munkacsoporti munkáikat hibrid
rendszerben folytatják az egyes bizottságokban, személyesen pedig 2022 májusában, a portugál Portóban
találkozunk a tavaszi közgyűlésen.
Budapest, 2022. február 28.
Dr. Linninger Mercedes
külkapcsolati képviseletet ellátó
választókerületi elnök, Budapest
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A CED kiadványa a COVID-19 vakcinációról
A COVID-19 fertőzések gyorsan növekvő száma Európában és az újonnan megjelenő változatok jelentette
veszélyek sürgős és határozott fellépést igényelnek. Az
Európai Fogorvosok Tanácsa (CED) ezekre az aggodalmakra kíván reagálni, hangsúlyozva a világjárvány
elleni vakcináció fontosságát. Az egészségügyi szakemberek – köztük a fogorvosok – és a betegek közös és
összehangolt megközelítése az egész EU-ban kiemelkedő fontosságú a világjárvány elleni küzdelemben az
átvitel megelőzése és csökkentése, valamint a hosszú
távú egészségügyi biztonság biztosítása révén.
A COVID-19 elleni biztonságos és hatékony vakcinák
jelentik a legjobb kiutat a világjárványból. Az összes engedélyezett vakcina biztonságosságát és hatékonyságát alaposan megvizsgálták ellenőrzött és randomizált klinikai
vizsgálatokkal, mielőtt az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) – amellyel a CED a fogorvosi szakma hivatalos
képviselőjeként az EU-ban együttműködik – jóváhagyta
volna őket. Ezek a tudományos értékelések azt mutatják, hogy az engedélyezett vakcinák előnyei az emberek
betegségekkel szembeni védelme szempontjából sokkal nagyobbak, mint a vakcinákkal kapcsolatos esetleges mellékhatások kockázata, csakúgy, mint bármely más
gyógyszer esetében.
Az EMA célja, hogy felgyorsítsa a COVID-19 elleni
küzdelem és a terjedés megelőzése érdekében hatékony
gyógyszerek és vakcinák kifejlesztését. Az EMA COVID19 pandémiával foglalkozó munkacsoportja áll a középpontjában azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek lehetővé
teszik az EMA, az európai gyógyszer-szabályozási hálózat és az Európai Bizottság számára, hogy a világjárvány
idején az összes uniós tagállamban gyors és összehangolt szabályozási intézkedéseket hozzanak. A COVID19 vakcinák biztonsági szempontjait továbbá az EU
farmakovigilanciai rendszere szorosan nyomon követi, és
minden biztonsági aggályt azonnal a nyilvánosság tudomására hoznak és kezelnek.
Az Európai Bizottság és a tagállamok közös uniós megközelítést alkalmaztak a készletek biztosítása és elosztásuk megkönnyítése érdekében. Az EU vakcinastratégiája
továbbra is az EU elsődleges eszköze a világjárvány felszámolására azáltal, hogy megelőzi és csökkenti a megbetegedések terjedését, valamint a kórházi kezelések számát
és a betegség okozta halálesetek számát. Ezt a stratégiát
egészíti ki a COVID-19 terápiáira vonatkozó uniós stratégia. Ezek a stratégiák egy erős Európai Egészségügyi
Unió részét képezik, amely összehangolt uniós megközelítést alkalmaz a polgárok egészségének jobb védelme, az
EU és tagállamai számára a jövőbeli világjárványok jobb

megelőzésére és kezelésére, valamint az európai egészségügyi rendszerek ellenálló képességének javítására.
Az uniós polgárok oltásait, tesztjeit és gyógyulását az EU
digitális COVID tanúsítványa mutatja be, amely az összes
uniós országban érvényes, és globális szabványt állít fel az
ilyen jellegű digitális bizonyítási intézkedés tekintetében.
Ezen túlmenően az Európai Bizottság 2021 decemberében szabályokat fogadott el, amelyek az egész EU-ban
egységes, kötelező érvényű oltóanyag-bizonyítványok
elfogadási időszakát határozzák meg. A szabályok 2022.
február 1-jétől lépnek hatályba.
A CED egyik fő célkitűzése a közegészségügy védelméhez való hozzájárulás, még inkább válság idején, és
a vakcináció kulcsfontosságú tényező ennek elérésében.
Amint azt a CED oltásról szóló állásfoglalása és a Koalíció az oltásért kiáltványa is kimondja, az oltási erőfeszítések fokozása és az immunitás erősítése alapvető fontosságú az átviteli láncok megszakításához.
Minden egészségügyi szakembernek be kellene oltatnia
magát a COVID-19 ellen, tekintve, hogy ez szakmai és
etikai kötelességei közé tartozik. Egészségük az egészségügyi rendszerek megfelelő működése szempontjából
kiemelkedő fontosságú. Az egészségügyi szakembereknek is segíteniük kell a COVID-19 elleni védőoltás népszerűsítésében betegeik és a lakosság körében.
A CED
• megerősíti, hog y a védőoltás biztonságos és hatékony eszköz a
COVID-19 ellen, és hangsúlyozza az egészségüg yi szakemberek kulcsszerepét a közbizalom építőjeként;
• felszólítja azokat a fogorvosokat és a fogorvosi team azon tagjait, akik még nem oltatták be magukat, hog y teg yék meg ezt,
és nyomatékosan ajánlja, hog y a betegek is teg yék meg ug yanezt, hog y íg y járuljanak hozzá a védőoltási arány javításához;
• arra ösztönzi a tagállamokat, hog y vonják be a fogorvosokat
és a fogorvosi teamet a nemzeti oltási kampányokba;
• támogatja az uniós digitális COVID-bizonyítvány következetes használatát, valamint az oltási bizonyítványok eg ységes
elfogadási időszakára vonatkozó közös szabályok teljes körű
végrehajtását az EU-ban;
• támogatja az EU oltásokkal kapcsolatos fig yelemfelkeltő
kezdeményezését;
• támogatja az online vakcinákkal kapcsolatos félretájékoztatás
elleni küzdelemben az uniós munkát, beleértve az oltóanyagokról szóló információs portált, valamint a tagállamok támogatását szolgáló, tényeken alapuló tájékoztatási eszközök és
útmutatók kidolgozását a vakcinákkal kapcsolatos bizonytalanságok kezelésére, ami különösen fontos azon tagállamok
számára, ahol aktív oltásellenes csoportok tevékenykednek.
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CED állásfoglalás
A fogászati turizmusról és a határokon átívelő egészségügyi ellátásról
I. Bevezetés
Az Európai Fogorvosok Tanácsa (CED) egy európai
nonprofit szervezet, amely több mint 340 000 fogorvost
képvisel Európa-szerte. A szövetség 1961-ben alakult, és
jelenleg 31 európai ország 33 nemzeti fogorvosi egyesületét tömöríti.
A CED Európa-szerte előmozdítja a magas színvonalú
szájegészségügyi ellátást és a hatékony, a betegbiztonságra összpontosító szakmai gyakorlatot.
Ez a dokumentum a CED álláspontját hivatott kifejteni egyrészt a jelenleg hatályos, a határokon átnyúló
egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogokról szóló
2011/24/EU irányelvvel és annak értékelésével kapcsolatban, amely azt vizsgálja, hogy az irányelv célkitűzése,
a biztonságos és minőségi határokon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés megkönnyítése egy másik
tagállamban hogyan valósult meg, másrészt a fogászati
turizmussal kapcsolatban. A fogászati turizmus, amely a
COVID-19 világjárványt megelőzően jelentős növekedési terület volt, jelentős aggodalomra ad okot a fogászati ellátás és kezelés biztosítása tekintetében, és hatással lehet a következőkre a betegek biztonságát.

II. Határokon átívelő
egészségügyi ellátás
2011/24/EU irányelv a határokon átnyúló egészségügyi
ellátásra vonatkozó betegjogokról (a továbbiakban: a
határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv) többek között meghatározza azokat a feltételeket,
amelyek mellett a beteg egy másik uniós országba utazhat orvosi ellátás céljából, és ezt követően a saját országából visszatérítést kaphat. Az irányelv kiterjed az egészségügyi ellátás költségeire, valamint a gyógyszerek és
orvostechnikai eszközök felírására és szállítására.
A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv előírja, hogy amennyiben a beteg a saját országában
jogosult közegészségügyi szolgáltatásokra, úgy dönthet
úgy, hogy ezeket a szolgáltatásokat az Európai Unió egy
másik tagállamában veszi igénybe, és a költségeket visszatérítik neki, ha megfelel a követelményeknek. A betegek
jogosultak a saját országukban igénybe vett közegészségügyi ellátás költségének, vagy a külföldi ellátás költségének visszatérítésére, ha az alacsonyabb. A visszatérítés
nem terjed ki egyéb költségekre, például utazásra.

A CED támogatja a határokon átnyúló egészségügyi
ellátásról szóló irányelvnek a tagállamok közötti kiterjesztett együttműködésre vonatkozó rendelkezéseit,
mivel a fogászati kezelés egy másik tagállamban történő igénybevétele számos esetben indokolt és előnyös,
például a határ menti területeken, vagy olyan esetekben, amikor a betegek ideiglenesen vagy tartósan egy
másik tagállamban élnek.
Pénzügyi okok azonban arra késztethetik a pácienseket, hogy külföldön keressenek kezelést olyan komplex szájsebészeti rehabilitációk, műtétek és kozmetikai fogászati beavatkozások miatt, amelyeket a legtöbb
egészségügyi ellátási terv nem fedez.
Mivel a legtöbb uniós országban a betegek maguk fizetik a fogászati ellátásukat (részben vagy teljes egészében), az elmúlt évtizedben megnőtt a betegáramlás az
alacsonyabb költségű fogászati ellátást nyújtó országokba, amit egyes esetekben a kezeléseket és a turizmust tartalmazó csomagok is ösztönöztek.
Ilyen körülmények között a kiterjedt, de gyors kezelésre
irányuló utazási tendencia (fogászati turizmus) komolyan
veszélyeztetheti a betegek biztonságát. A fogászati turizmus során általában nagyon kevés a kezelés előtti és utáni
ellátás, a megelőző és támogató ellátás, amelyek elengedhetetlenek a minőségi szájhigiénés ellátáshoz.
Bár nagy nyilvánosságot kaptak a külföldre utazó fogászati betegek, viszonylag kis számban keresnek egészségügyi ellátást egy másik tagállamban. Döntésük általában nem kizárólag az orvosi szükségszerűségen, a
hazájukban nem elérhető kezelés hiányán vagy a magasabb minőség keresésén alapul. A döntést inkább a
páciensnek a kezeléshez való saját pénzügyi hozzájárulásának mértéke alapján hozzák meg, amely függhet
attól, hogy a beteg társadalombiztosítási vagy biztosítási rendszerében szerepelnek-e bizonyos kezelések,
illetve elérhetőek-e azok. Ez némiképp eltérővé teszi a
betegek mobilitását a fogászati ellátás területén, mint
az egészségügy más területein.

III. Agresszív és félrevezető reklámozás
és a fogászati turizmus
Sok fogászati turisztikai praxis, köztük a fogászati
láncok rendelői is, azzal csábítják a pácienseket, hogy

38

Magyar Fogorvos 2022/1

MOK-figyelő

olyan meggyőző, átfogó csomagot kínálnak, amely
magában foglalja a fogászati ellátást, valamint a nyaralást, a repülőjegyeket, a szállást és a repülőtéri
transzfert, mindezt megfizethető áron, így a fogászati
turizmus olyan lehetőség, amelyet a betegek vonzónak tarthatnak.
Az ilyen ajánlatok arra ösztönözhetik a pácienseket,
hogy szükségtelen kezelést vegyenek igénybe, és akár
túlkezeléshez is vezethetnek. A félrevezető kereskedelmi ajánlatokat el kell kerülni azáltal, hogy világos és
részletes tájékoztatást nyújtanak a kezelés költségeiről
és a kezelési „csomagok” extra költségeiről.
A fogászati turizmusban az agresszív, gyakran marketingszakemberek bevonásával történő reklámozás és a
félrevezetés komoly problémákat vet fel a kezeléshez
való megfelelő hozzájárulás megszerzésével kapcsolatban. Az ilyen intézkedések növelik a nyilvánosság
félrevezetésének kockázatát. Károsíthatják a fogorvosi
szakma hírnevét, és megterhelhetik a fogorvosok és
betegeik közötti szakmai kapcsolatot.
Az egészségügyi szolgáltatások reklámozásának kérdésében a CED úgy véli, hogy egyértelmű szabályokra van
szükség, függetlenül attól, hogy azok milyen formában
jelennek meg nemzeti szinten, amelyek követik az etikai iránymutatásokat, és amelyeket a fogászati kezeléseket reklámozó valamennyi érdekelt félre alkalmaznak.
A betegbiztonsággal kapcsolatos aggályok, valamint a
fogorvos és a fogyasztó közötti bizalmi kapcsolat fenntartása és a páciens közötti kapcsolatnak e szabályok
középpontjában kell állnia.

IV. Betegbiztonság és felelősség a
fogászati turizmusban
Bár ez meglehetősen ritkán fordul elő, egyes kezelések
nem a tervezett módon zajlanak, így a feldúlt páciensek
vagy az aggódó fogorvosok nehéz helyzetbe kerülnek.
Míg ezek a betegek a kezdeti kezelésen pénzt takaríthatnak meg, ha később komplikációk lépnek fel, például fertőzések, idegsérülések vagy sikertelen restaurációk, még magasabb költségekkel szembesülhetnek a
komplex helyreállító kezelések formájában.
Ha egy páciens külföldön kapott sikertelen kezeléssel
keresi fel a hazai fogorvosi rendelőt, az etikai és jogi
szempontból is dilemmába sodorja a klinikusokat az
esetlegesen szükséges korrekciós munkálatok tekintetében. Ennek okai ugyanazok a felelősségi kérdések,
amelyekkel a fogorvosok is szembesülhetnek, ha vállalnák a páciens fogászati egészségének helyreállítását,
és később kudarcot vallanának.
A CED elsősorban a páciensek biztonságában érintett, beleértve a megfelelő kezelési tervet és a szá-

mukra nyújtott ellátás folyamatosságát. E tekintetben
a CED attól tart, hogy a fogászati láncolatok egyes
üzleti modelljeinek alapját képező kereskedelmi ösztönzők valójában károsak lehetnek a betegek egészségére és jóllétére.
A CED úgy véli, hogy a külföldi fogászati turisztikai
kezelést fontolgató pácienseket tájékoztatni kell arról,
hogy a minőségi kezelés a megfelelően megtervezett,
a kezelést követő ellátásra is lehetőséget biztosító ellátástól függ.

V. Az ellátás folyamatossága és a
fogászati turizmus
A CED hangsúlyozza az ellátás folyamatosságának és
az erős fogorvos–beteg kapcsolatnak a fontosságát.
A fogászati kezelés gyakran több fogorvosi látogatást
igényel a kezelés megfelelő megtervezéséhez és elvégzéséhez, valamint a kezelés utáni ellátás biztosításához.
Ahol a betegek csak rövid időt töltenek a fogorvosnál
– mint ahogy ez gyakran előfordul, ha külföldön részesülnek ellátásban –, ott az egészségügyi kezelés általános minőségét nehéz biztosítani.

VI. A CED álláspontja
A fentiek fényében a CED úgy véli, hogy a fogászati
turizmussal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások
minőségét és biztonságát a következőkkel lehet a legjobban biztosítani:
– egyértelmű szabályok megállapítása, függetlenül attól,
hogy azok milyen formában jelennek meg nemzeti
szinten, amelyek követik az aktuális és naprakész
etikai iránymutatásokat, és amelyeket minden olyan
intézményre alkalmaznak, amely teljes mértékben
megfelel a fogászati szolgáltatásokat hirdető nemzeti
jogszabályoknak;
– a betegek egyértelmű tájékoztatása a kereskedelmi
célú fogászati turizmus esetében;
– az ellátás folyamatosságának és a fogorvos–beteg kapcsolatnak a biztosítása;
– a megfelelő számú látogatás biztosítása, beleértve a
kezelés előtti és utáni ellátást, valamint a páciens megfelelő utógondozását;
– annak biztosítása, hogy a nemzeti hatóságok ne ösztönözzék a betegeket arra, hogy külföldön keressenek ellátást, amennyiben ezt kizárólag gazdasági
okok vezérlik;
– részletes és különálló tájékoztatás nyújtása a kezelés
költségeiről és a „kombinált ajánlatban” vagy „csomagban” szereplő extra költségekről, szállásról, utazásról stb.
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A fogorvosok folyamatos
szakmai fejlődése
az Európai Unióban
I. Bevezető
A több mint 340 000 fogorvost Európa-szerte képviselő
Európai Fogorvosok Tanácsának (CED) fő célkitűzése
a fogászat és a szájhigiénés ellátás magas színvonalának
előmozdítása az európai polgárok számára.
A 2005/36/EK irányelv meghatározza azokat a képzési minimumkövetelményeket, amelyek a fogorvosi
tevékenység megkezdéséhez szükséges kompetenciákkal ruházzák fel a végzett fogorvost. Ez azonban
csak az egyén pályafutásának első szakaszát jelenti.
A diplomaszerzéstől kezdve a szakembereknek folyamatos szakmai továbbképzésben kell részt venniük.
A megszerzett tapasztalat, tudás és készségek minden fogorvos számára lehetővé teszik, hogy magas
színvonalú fogorvosi tevékenységet folytasson, a legmagasabb szintű betegbiztonságot biztosítva, miközben a szájegészségügy hagyományos és új kihívásaival
egyaránt megbirkózik.
A fogorvosok folyamatos szakmai fejlődése (CPD) a
fogorvosok folyamatos strukturált tanulása, amelynek
célja az ismeretek, technikai készségek, szakmai klinikai vagy viselkedési normák és kompetenciák fenntartása, frissítése vagy fejlesztése, és amely mind javíthatja
a lakosság szájüregi egészségügyi ellátását.
A továbbképzésben való részvétel minden európai fogorvos szakmai kötelessége, összhangban a CED fogászati etikai kódexével. „...egész szakmai életútja során
szakmai ismereteinek és készségeinek frissítésével biztosítania kell a betegellátás minőségét” (CED etikai
kódex az Európai Unió fogorvosai számára, a CED
2017. május 26-i közgyűlésén elfogadott).
A szakmai képesítésekről szóló irányelv legutóbbi
változatában van egy rendelkezés, amely kimondja,
hogy: A tagállamok a folyamatos szakmai fejlődés
ösztönzésével biztosítják, hogy a szakemberek a biztonságos és hatékony gyakorlat fenntartása és a szakmai fejlődéssel való lépéstartás érdekében képesek
legyenek ismereteik, készségeik és kompetenciáik
frissítésére.
Mivel az Európai Unióban a szájüregi egészségügyi
ellátást nyújtó egészségügyi rendszerek eltérőek, a

továbbképzés az egyes tagállamokban nagyon eltérő
módon szerveződik, és különböző szolgáltatók különböző keretek között szerezhetik meg.
Az egyes tagállamok politikájával összhangban fenn
kell tartani a kínált továbbképzési tevékenységek sokféleségét és a gyakorló orvosok szabad választásának
elvét. Nincs bizonyíték arra, hogy az egyik továbbképzési struktúra előnyösebb lenne a másiknál, amint
azt a kötelező és az önkéntes rendszerek egymás mellett létezése is mutatja egy adott szakma esetében több
országban.
Ezért e dokumentum célja nem a továbbképzési folyamat európai szabványosítása vagy harmonizálása,
hanem inkább a kötelező és önkéntes rendszerekben
alkalmazandó néhány általános elv ismertetése, amelyek a fogorvosok és a továbbképzési szolgáltatók számára alapul és modellként szolgálhatnak saját programjaik kidolgozásához.

II. A folyamatos szakmai fejlődés
célkitűzései
A fogorvosok továbbképzésének hozzá kell járulnia a
fogorvosok szájegészségügyi ismereteinek, készségeinek
és kompetenciáinak fenntartásához és fejlesztéséhez,
azzal a céllal, hogy biztosítsák és folyamatosan javítsák a betegek magas színvonalú ellátását. A rendszeres
továbbképzés tehát kiemelkedő jelentőségű a minőségbiztosítás és a betegbiztonság szempontjából. A megfelelő szájhigiénés ellátás és a betegekkel való megfelelő
kapcsolat biztosítása érdekében a teljes fogorvosi team
tagjainak megfelelő oktatásban és képzésben kell részesülniük, és rendszeresen fejleszteniük és frissíteniük
kell tudásukat, készségeiket és kompetenciáikat, hogy
a fogorvos által delegált magas színvonalú szájhigiénés
beavatkozásokat nyújthassanak.
A továbbképzésnek nem kell összetettnek lennie, hanem
a fogorvos mindennapi gyakorlatához szükséges ismeretekre, készségekre és kompetenciákra kell összpontosítania, a fogászati és általános egészségügy legújabb fejleményeihez igazodva, és figyelembe véve a közegészségügyi
körülményeket.
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A fogorvosok folyamatos szakmai fejlődésének:
– meg kell felelnie a gyakorló orvos egyéni igényeinek,
teljesítenie kell a továbbképzésre vonatkozó személyes igényeket, és mélyítenie kell az orvosi és fogorvosi ismereteket, készségeket és kompetenciákat;
– figyelembe kell vennie a fogászat és a szájegészségügy epidemiológiájának állandó, folyamatos fejlődésével kapcsolatos tudatosság szükségességét;
– a betegek korszerű, minőségorientált és bizonyítékokon alapuló szájüregi egészségügyi ellátásának fenntartására és fejlesztésére kell törekednie;
– az egészségügyi szakemberek körében a digitális
készségek és az e-egészségügy fejlesztése iránti megnövekedett igényt elégítse ki;
– a fogorvosi team vezetésére vonatkozó készségek
fenntartása és frissítése a célja;
– a praxismenedzsmenttel, a joggal és etikával, valamint a környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos
ismereteket kell tartalmaznia
– a közegészségügyi veszélyekkel kapcsolatos ismeretek, készségek és kompetenciák megismertetését
szolgálja.

III. Útmutatás a folyamatos
továbbképzéshez
A továbbképzés a diploma megszerzése után folytatott
képzés, az egyes országok nemzeti fogászati szövetségeinek kiemelt szerepet kell játszaniuk a továbbképzés megszervezésében, együttműködve a felsőoktatási
intézményekkel, az egészségügyi hatóságokkal, a tudományos vagy szakmai társaságokkal és az egészségügyi
oktatókkal. Mivel a továbbképzésnek a felmerülő egészségügyi szükségletekkel kell foglalkoznia, és az egészség szempontjából relevánsnak kell lennie, a CED úgy
véli, hogy a tagállamoknak továbbra is rendelkezniük
kell a továbbképzésre vonatkozó saját, az arányosság
és a szubszidiaritás elvein alapuló egyedi szabályokkal (a CED 2020. novemberi közgyűlésén elfogadott,
a 2005/36/EK irányelv (PQD) V.3/5.3.1. mellékletéről
szóló felülvizsgált CED-határozat).
A továbbképzésben részt vevő szolgáltatók bármilyen
összeférhetetlenségét be kell jelenteni, és a bemutatott
tevékenység tudományos alapjának összhangban kell
lennie az etikai kódexszel, és nem szabad, hogy kereskedelmi megfontolások torzítsák azt. A beágyazott reklám
és a közvetlen kereskedelmi linkek nem helyénvalók az
oktatási tartalomban, ezért kerülendők. Az előadóknak
a résztvevőkkel szemben fel kell fedniük minden olyan
pénzügyi vagy egyéb különleges érdekeltségüket, amely
bármely olyan céggel kapcsolatban áll, amelynek termékeit a tanfolyam során tárgyalják. A nyilvánosságra

hozatalt a promóciós anyagokban és magában az előadásban kell megtenni.

IV. A továbbképzési tevékenységek
típusa és tartalma
A továbbképzési tevékenységek, amelyeken keresztül a
fogorvosok fejleszthetik és bővíthetik tudásukat, készségeiket és kompetenciáikat, sokfélék lehetnek, például tanfolyamok és előadások, távoktatás, konferenciák, műhelyek, webináriumok, valamint önirányított
tevékenységek, például folyóiratcikkek és könyvismertetések írása, előadások és tanfolyamok előkészítése és
bemutatása stb.
A továbbképzésnek szorosan kapcsolódnia kell az alaptevékenységekhez és a szakmai igényekhez, lefedve
a klinikai és nem klinikai szempontokat, valamint a
kapcsolódó készségeket, például az elektronikus készségeket, az IKT-t és a kommunikációt. Minden fogorvos a továbbképzési tevékenységeket azok tartalma,
klinikai/tudományos vagy egyéb szakmai tevékenységei, valamint a fogorvos szakmai igényei és érdeklődése alapján kialakított személyes fejlesztési terve alapján választja ki.
A klinikai vagy tudományos tevékenységek a szájüregi
egészségügyi ellátás tudományos, klinikai vagy technikai aspektusaihoz kapcsolódnak, beleértve a közegészségügyet, a megelőzést, a szájüregi rák korai felismerését stb. vagy a szájüregi ellátáshoz kapcsolódó orvosi
aspektusokat, olyan tevékenységeket, mint a fertőzések ellenőrzése, az antimikrobiális rezisztencia (AMR),
az orvosi vészhelyzetek, a röntgen, a sugárvédelem, a
digitális eszközök és minden olyan berendezés, amely
hozzájárul a betegek biztonságához. Az egyéb szakmai
tevékenységek azok, amelyek közvetve kapcsolódnak
a fogászati gyakorlathoz/ellátáshoz. Ezek közé tartoznak a rendelői praxismenedzsmenttel, környezeti,
jogi és etikai kérdésekkel kapcsolatos tanfolyamok.
Az interdiszciplináris egészségügyi tevékenységek az
egészségügyi szakemberek közötti együttműködést
és az integrált ellátás szükségességét elősegítő tevékenységek, az interdiszciplináris csapatok továbbképzési tevékenységei, valamint a szakmaközi együttműködést, például az „egy egészség” koncepcióját kell
ösztönözni.

V. A folyamatos szakmai fejlődés
módszerei
Mivel a tanításnak és a tanulásnak nagyon sokféle
módszere van, ezért különböző típusú továbbképzéseket kell kínálni. A továbbképzés struktúrái és módszerei például:
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a) A továbbképzés formális struktúrái (például kongresszusok, szimpóziumok, értekezletek, workshopok,
tanfolyamok, kollokviumok, bemutatók, gyakorlati
gyakorlatok);
b) Klinikai továbbképzés (például otthoni és kórtermi vizitek), fogorvosi rendelőkben történő képzés és munka, konkrét esetek bemutatása és megvitatása;
c) kollégákkal közös továbbképzés, például minőségi
körök vagy tanulmányi csoportok (munkacsoportok) és szakértői értékelés;
d) Speciális tantervek (például strukturált folyamatos
szakmai továbbképzés, kiegészítő továbbképzések);
e) Folyamatos szakmai önfejlesztés különböző médiumokon keresztül (például szakmai és szaksajtó és
szakirodalom, audiovizuális oktatási eszközök);
f) Elektronikus és online eszközök, például webináriumok, e-learning és egyéb digitális eszközök.

VI. A szakmai továbbképzés
minőségbiztosítása
A fogorvosok továbbképzése a minőségjavítás és -fejlesztés fontos eszköze, ezért feltétlenül szükséges a rendszeres egyéni értékelés. Ez akkor lehetséges, ha az olyan
szereplők, mint a nemzeti fogorvosi egyesületek és más
szolgáltatók iránymutatások és ajánlások megfogalmazásával, a továbbképzés szervezőinek és résztvevőinek
önértékelésének erősítésével, valamint az esetleges zavarokhoz, például világjárványokhoz való alkalmazkodással, az online oktatás megfelelő infrastruktúrájának
kiépítésével támogatják a fogorvosi továbbképzés minőségbiztosítását, hogy lehetővé tegyék az online oktatás
megfelelő minőségét.
A szakmai továbbképzések minőségi értékelésének fő
szempontjai a következők kell, hogy legyenek:
a) Oktatási célok: Az oktatási céloknak konkrét tanulási eredményeket kell kifejezniük, amelyeket a résztvevőknek a javasolt oktatási programmal kívánnak
elérni.
b) A tevékenység szervezése és logisztikája: Az oktatási program megvalósításához szükséges emberi
és anyagi erőforrásoknak összhangban kell lenniük
magának a programnak a belső koherenciájával és
jellemzőivel. A webináriumok és az online tanfolyamok egyéb formái során biztosítani kell a digitális
platformok és a digitális eszközök minőségét.
c) Relevancia: Az oktatási tevékenység megfelelőségét annak a csoportnak a képzési igényeihez kell
megvalósítani, amelyhez a tevékenység irányul.
Az ilyen képzési igényeket érvényes és megbízható
rendszer segítségével kell azonosítani abban az
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adott csoportban, amelyhez az oktatási tevékenységet irányítják.
d) Képzett oktatók: Az oktatóknak a témához kapcsolódó tudományos tapasztalattal és képesítéssel,
valamint megfelelő digitális készségekkel kell rendelkezniük.
e) Oktatási módszertan: A tanítás/tanulás fokozása
érdekében az oktatási tevékenységben használt
didaktikai eszközöknek fi gyelembe kell venniük
többek között a célokat, a tartalmat és az átadás
típusát, valamint a résztvevők számát, akiknek a
tevékenységet célozzák.

VII. Az oktatási tevékenység értékelése
A résztvevőknek lehetőséget kell adni arra, hogy értékeljék az összes továbbképzési tevékenységet, visszajelzést adjanak a továbbképzési szolgáltatóknak és az
oktatóknak, valamint a továbbképzési tevékenységeket
akkreditáló testületnek. A résztvevőknek továbbá lehetőséget kell adni arra, hogy értékeljék a továbbképzési
tevékenységek során használt digitális platformokat és
digitális eszközöket. Az erre a célra szolgáló kérdőíveknek lehetővé kell tenniük a résztvevők számára, hogy
értékeljék a továbbképzési esemény tanulási eredményeit
az oktatási célok elérése, a tartalom lefedettsége és az
átadott tudás mértéke, a nyújtott információk hasznossága és relevanciája, az előadó képességei, az emberi és
anyagi erőforrások, a helyszín vagy a virtuális platform
alkalmassága tekintetében. A résztvevőknek lehetőséget
kell adniuk arra is, hogy további észrevételeket tegyenek az eseménnyel kapcsolatban, és javaslatokat tegyenek a jövőbeli továbbképzési tevékenységekre vonatkozóan. Az egyes egészségügyi szakemberek igényeinek és
érdeklődésének kielégítése érdekében az összegyűjtött
adatokat a továbbképzési szolgáltatónak hatékonyan
kell feldolgoznia az új továbbképzési programok tervezéséhez.

VIII. A továbbképzés mennyiségi
meghatározása
Szakmai kötelezettségként és etikai kérdésként minden
fogorvosnak egy meghatározott időszak alatt a részt vett
oktatási tevékenységek alapján minimális mennyiségű
továbbképzési kreditpontot kell gyűjtenie. A továbbképzési kreditnek az oktatási tevékenységek tartalmán
és időtartamán kell alapulnia. A fogorvosok felelősek
azért, hogy szükségleteiknek megfelelően kidolgozzák személyes továbbképzési tervüket, összegyűjtsék a
szükséges CPD-kreditpontokat, és bizonyítsák és dokumentálják a különböző tanulási tevékenységekben való
részvételt. A hivatalos továbbképzés kölcsönös, határo-
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kon átnyúló elismerését jól meg kell teremteni. Az EUnak biztosítania kell, hogy a rendelkezésre álló európai
szintű forrásokat és erőfeszítéseket az információk és a
legjobb gyakorlatok cseréjének megkönnyítésére használják fel. Ahol csak lehetséges és megfelelő, online
továbbképzési tanfolyamokat lehet megvalósítani.

IX. A továbbképzéshez való hozzáférés
Az egészségügyi szakemberek továbbképzésének fontosságát az illetékes hatóságoknak, a munkáltatóknak és az
egészségügyi ellátásban részt vevő valamennyi szereplőnek támogatnia és elismernie kell. A napi szakmai gyakorlat szempontjából releváns továbbképzés valószínűleg
erősíti a szakemberek továbbképzésre való motivációját,
és fokozza a továbbképzés hatását az egészségügyi ellátásra. A továbbképzési tevékenységek kiválasztásának az
egyes szakemberek tanulási tervein kell alapulnia, ugyanakkor el kell ismerni bizonyos alapvető témák fontosságát, például a keresztfertőzés-ellenőrzés, a jog és etika,
a klinikai irányítás, valamint a tanulás sokszínűségének
szükségességét. A munkahely elhagyására rendelkezésre
álló idő és/vagy erőforrások, a költségek, a megvalósíthatóság, az általános hatékonyság, valamint a szakmára
és a szolgáltatásnyújtásra gyakorolt hatás döntő tényezők,
amelyek meghatározzák a szakemberek továbbképzéshez való hozzáférését és a továbbképzésben való részvételét. A szakemberek és a munkáltatók számára támoga-

tást kell biztosítani, ha a továbbképzésen való részvételre
szükség van.

X. A CED ajánlása
Az ismeretek, készségek és kompetenciák fenntartása és fejlesztése érdekében minden egyes szakember
felelőssége, hogy megfelelő továbbképzésben vegyen
részt.
– A nemzeti fogorvosi egyesületeknek aktívan támogatniuk és szervezniük kell a továbbképzési struktúrákat és tevékenységeket, akár személyesen, akár
online.
– A továbbképzési tevékenységeknek meg kell felelniük az ebben az állásfoglalásban meghatározott
minimumkövetelményeknek.
– Minden szakembernek lehetőséget kell biztosítani
a megfelelő struktúrák által támogatott továbbképzésre.
– Minden szakembernek fejlesztenie és rendszeresen
frissítenie kell készségeit azáltal, hogy a továbbképzés révén megbízható, bizonyítékokon alapuló ismereteket szerez.
Tekintettel a továbbképzés jelentőségére a mindennapi
gyakorlat minősége szempontjából, további európai
szintű kutatásokat kell végezni a továbbképzési tevékenységek betegekre és a betegbiztonságra gyakorolt
hatásáról.

A Semmelweis Egyetem
Fogorvostudományi Kar közleménye
az 50, 60 és 65 éve végzett
fogorvosok részére

A

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi
Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit,
hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.
Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat
az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi
Egyetemen, 1957-ben (vas díszdiploma), 1962-ben (gyémánt díszdiploma), és 1972-ben (arany díszdiploma) szerezték meg, és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,
az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele
érdekében 2022. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar

Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.), vagy
a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címen
nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a
diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot,
értesítési címet, e-mail címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2022.
szeptember végén vagy október hónapban kerül sor.
A pontos időpontról a későbbiekben a meghívó kiküldésével, valamint e-mailen és a Fogorvostudományi
Kar honlapján tájékoztatjuk Önöket.
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„Egy év alatt három
kitüntetés”
Dr. Kovács Évával, a MOK Fogorvosok Területi Szervezete JászNagykun-Szolnok megyei választókerületi elnökével, a Szolnok
Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi intézményegységvezetőjével kitüntetései kapcsán beszélget dr. Herczeg Olga.

Herczeg Olga: Eg y év alatt három kitüntetés, három különböző területről jövő elismerés. Eg y állami: Mag yar Érdemrend Lovagkeresztje, eg y önkormányzati: Kálmándi Mihály
díj és eg y egészségüg yi: Pro Sanitate. No meg nem régiben a
MOK legmagasabb elismerését a Hippokratészi emlékérmet
kaptad meg. S mindeg yiket nem eg y-eg y kimagasló, alkalmi
teljesítményért érdemelted ki, az összes tulajdonképpen életműdíj. Hog yan érintett ez a kitüntetésözön? Mit gondolsz mivel
érdemelted ki?
Kovács Éva: Elmondhatatlanul jól esett, hogy ilyen
megbecsülésben van részem. A díjak hivatalos indoklása ugyan az volt, hogy az egészségügy alap és a szakellátás területén végzett kiemelkedő szakmai és veze-

tői munkám elismeréseként kaptam, pedig én csak azt
csináltam, amit nagyon szeretek, és ezt megpróbáltam
a tőlem telhető legmagasabb szinten végezni.
H.O: A több irányból jövő elismerés azt is jelenti, hog y nag yon
sokféle dolgot csinálsz, magas szinten. Akik ismernek, tudják,
hog y mindent „ezerrel”, teljes erőbedobással. Nem tudlak úg y
felhívni, hog y éppen ne költségvetést készíts, a védőnők üg yét
rendezd, hiányzó orvosok pótlásáról gondoskodj, polgármesterrel tárg yalj, fizetéseket kalkulálj. Ezek nem tipikusan fogorvosi
feladatok. A mi hivatásunk eg y manuális szakma, igen messze
van a jogszabályoktól, munkaüg ytől. Mi késztetett arra, hog y a
fogorvoslás mellett ezzel is foglalkozz? Hog yan lett eg y g yakorló
fogorvosból „hivatalnok”?
K.É.: Hadd kezdjem az elején: valóban már a gimnáziumban is két hivatás vonzott igazán: az orvosi és a jogi
pálya. Aztán egy fantasztikus tanárcsapat oly mértékben megszerettette velem a biológiát és a fizikát, hogy
negyedikben nem volt vitás, hogy fogorvosira adjam
be a jelentkezésemet.
H.O.: Hol volt ez a nag yszerű oktatás?
K.É.: Nagykőrösön, az Arany János Gimnáziumban.
Szinte hihetetlen lelkes tanárunk volt. harmadik osztályban már az orvosi egyetemi tankönyvből tanította
a biológiát, negyedikben pedig a biokémia anyagát vette
át azokkal, akik az orvosit célozták meg. Így aztán nem
csoda, hogy már felvételi előtt is versenyeken indultam
és helyezéseket értem el biológiából.
H.O: Nem bántad meg, hog y elcsábított az orvostudomány?
K.É.: Nem. Sőt. Az élet nagy ajándékának tartom, hogy
mindig azt csinálhattam, amit szeretek. A fiataloknak is
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mindig azt tanítom, hogy mindegy mivel foglalkozol,
csak örömöd legyen a hivatásodban.
H.O.: A fogorvoslás területén is nag yon széles skálán mozogtál.
K.É.: Az alapszakvizsga letétele után a gyermekfogorvosi, majd a fogszabályozó szakvizsgát is megszereztem, s mind a három területen dolgoztam.
H.O.: S mindent a tőled megszokott hatalmas elánnal.
K.É.: Mi tagadás, rengeteget dolgoztunk. Ma már szinte
hihetetlen, hogy a „tömegrendelésen” nap, mint nap
35-45 közötti beteget láttunk el, előfordult a 65-ös napi
létszám is. Pályám elején még szombaton is dolgoztunk.
Óriási volt az igény, aki kint ült, azt meg kellett csinálni. Elképzelhetetlen volt, hogy egy fájós fogú beteget
ne lássunk el. A kezdetektől fogva mindig több feladatot láttam el, folyamatosan helyettesítettem, ügyeltem,
magánrendeltem. Számomra a napi 10-14 óra munka
természetes volt.
H.O.: A nag yformátumú pedagógusaid példája nyomán te is
vállaltál oktatást.
K.É.: Több, mint húsz éve oktatok fogászati asszisztenseket és dentálhigiénikusokat. Nagy szakmai megtiszteltetés, hogy évek óta államvizsga-bizottsági tag
vagyok a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán.
H.O.: Amióta én a Kamarában dolgozom, az pedig több mint
harminc év, veled ott is mindig lehetett találkozni.
K.É.: A Kamara megalakulása óta vállaltam köztestületi
feladatot. Először városi szinten fogtam össze a fogorvos kollégákat, később a mai napig megyei választókerületi elnökként a Fogorvosi Tagozat elnökségében tevékenykedem. Itt is igyekeztem teljes erőbedobással ellátni

a feladatot. Az iskolafogászat és a szakellátás érdekében
veled is rengeteget dolgoztunk, vívtuk a szélmalomharcunkat. Remélem, ez a küzdelem hamarosan győzelemmel végződik.
H.O.: Végül mégiscsak elkezdtél kacérkodni a joggal is. Mikor
lettél jogi szakokleveles orvos?
K.É.: A másoddiplomámat 2000-ben szereztem meg.
Nem volt egyszerű dolog. Hetvenen kezdtük a hároméves képzést és kb. huszonöten végeztünk, köztük én,
színjelessel. Az fogorvosi munka és a család mellett
soha nem tudtam volna megcsinálni, ha a férjem nem
vesz részt a gyermekek nevelésében és a háztartási feladatokban, ha nem segít olyan sokat. Sokszor bántott,
hogy kevés időm van a családra. Ezért minden pillanatot megragadtam, és próbáltam a legjobb módon
kihasználni az együtt töltött időt.
H.O.: Most jön, ami engem a leg jobban iz gat, az eredeti kérdés,
hog yan kerültél bele a közigaz gatásba?
K.É.: Hívtak. Addigra már egyre jobban belefolytam
Szolnok város egészségügyének életébe. Prevenciós
programokat, konferenciákat szerveztem, előadásokat tartottam, oktattam. Ismerték a kamarai munkámat,
tisztségviselő voltomat, szakfelügyelő főorvosi tevékenységemet, így egyre többször kérték ki a véleményemet. Mindig szívesen vettem részt a város egészségügyi
munkájában. Végül ennek a feladatomnak hivatalos formája is lett az Önkormányzat egészségügyi intézményegység-vezetője lettem.
H.O.: Milyen az asztal másik oldalán is ülni?
K.É.: Nagyon érdekes, mivel én mindkét oldalt ismerem. Ez nagyon nagy segítség az intézményi munkámban.
Más munka, más szemlélet. Elfogadtak az önkormány-
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zatnál is és az alapellátás képviselői is. Természetesen
nem csak az önkormányzatot képviselem, mindig a
közös nevezőt próbálom megtalálni, s az alapellátóknak is segíteni.
H.O.: Mi minden tartozik hozzád?
K.É.: Az összes alapellátó rendelő működtetése. A felszerelések, minimál feltételek biztosítása. Helyettesítések szervezése. Legnagyobb feladat a betöltetlen körzetek ellátása, az önkormányzatra visszaszállt körzetek
egészségügyi igazgatása, orvos, asszisztens, ápoló biztosítása. Hozzám tartoznak a védőnők és az anyatejgyűjtő állomás, iskola-egészségügyi ellátás. Működési
engedélyek, NEAK-finanszírozás, költségvetési tervezés stb. Nagyon szerteágazó feladat. Folyamatos kapcsolattartás az önkormányzattal, népegészségüggyel,
NEAK-kal.
H.O.: Ez a rendkívül sok feladat gondolom hatványozottan
jelentkezett, jelentkezik Covid idején.
K.É.: A városban rengeteg plusz munka volt a járvány
során. Nagyon büszke vagyok rá, hogy nálunk már a
pandémia elején sikerült megszervezni a központi fogászati sürgősségi ellátást, ügyeletet. Kialakítottunk mintavételi helyet (PCR tesztelés). A mi feladatunk volt a
védőeszközök, fertőtlenítők beszerzése, elosztása.
H.O.: Végzed a „hivatalnoki” munkádat, fogorvosi hivatásodat több szakterületen is kimagasló szinten, a kamarai feladataidat úg yszintén, no meg családanya is vag y. A korábban említett telefonhívásaim során többször ütköztem bele,
hog y „hívjál később, most a lányaimmal vag yok”, „ne haragudj
esküvőt szervezek”, „lakást pakolunk ki”, vag y éppen a családban bekövetkezett szomorú, tragikus eseményen próbálsz
úrrá lenni. Meddig lehet eleget tenni ennyi felé? Nem sok eg y
kicsit? Mi ad erőt?
K.É.: Talán az, hogy mindegyik feladatot szívesen végzem. Egyik kiegészíti a másikat, számomra így lett teljes
az életem. Az egyetemen volt egy tanárunk, aki mindig
azt mondta: „Ne feledjék soha, hogy azon a fogon egy
ember lóg”. Ez igazi útmutató, melyet mindig betartottam. Nincs annál nagyobb öröm, elismerés, mikor ezt
érzi a páciens. Ez ad újra és újra erőt. A másik erőforrás a család, büszke vagyok, hogy sikerült lányaimnak
átadni azt az értékrendet, amit a férjemmel magunknak
vallottunk. Mindkét lányomat sikerült megfertőzni az
egészségügy szeretetével. Nagyobbik lányom aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos. Ő hamar elköteleződött az orvoslás mellett. Tizenhat éves korától
Budapesten az Anatómiai Intézetben kutatói munkát
végzett. Az ottani kutatói eredményeivel negyedikes

gimnazista korában az Országos Ifjúsági Innovációs
versenyen első helyezést ért el. Azóta is ezzel a kitartással, maximális teljesítéssel végzi a munkáját. Kisebbik lányom a Debreceni Egyetem egészségügyi szervezés szakán végzett, orvoslátogatóként dolgozik. Csak
a 100 százalék feletti teljesítményt tudja elfogadni. Jó
volt sokat kirándulni, utazni a férjemmel és a gyerekekkel. Remélem a pandémia után újra lehetőség lesz
rá. Kikapcsolódásként sokat olvasok, rendszeresen
járok színházba, hangversenyre. Elmondhatatlanul
nagy örömmel várom unokám megszületését. A tragikus események, a férjem halála után végre egy igazi
öröm.
H.O.: A Fogorvosi Tagozat elnöksége és a magam nevében gratulálok ehhez a sok elismeréshez. Megg yőződésem, hog y a kitüntetések jó helyre kerültek. Kívánok sok erőt, hog y még sokáig
végezhesd ezt a rengeteg munkával járó, változatos feladatheg yet
a tőled megszokott jókedvvel és lendülettel.
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Fogászati páciensek ellátását befolyásoló állapotok és betegségek
Dr. Joób-Fancsaly Árpád szerkesztésében, a Semmelweis Kiadó gondozásában jelent
meg a „Fogászati páciensek ellátását befolyásoló állapotok és betegségek” című
hiánypótló egyetemi tankönyv.

A

177 oldal terjedelmű, kisalakú, akár zsebkönyvként is használható mű célját a hátoldalán lévő
összefoglaló adja meg: „Számtalan kórkép, állapot és betegség befolyásolja a fogorvosi munkánkat. Komoly kihívást jelent ezeknek az ismereteknek a
szintetizálása és értékelése a betegeink érdekében”.
Dr. Joób-Fancsaly Árpád az egyes fejezetek megírására
az adott témához leginkább értő kollégákat választotta ki.
15 munkatársa alapos munkát végzett, és a fogorvoslástól
talán távol álló témák esetében is jól érthető, a fogorvos
számára hasznos ismereteket tudtak közölni.
Az eg yes fejezetek az alábbi témakörökkel foglalkoznak:
• Vérzékeny, antikoagulált betegek fogászati, szájsebészeti ellátása.
• A gyógyszer okozta állcsontnekrózisok diagnosztikája és kezelésük.
• Várandós páciensek fogászati ellátása.

•
•
•
•

Szívbetegek ellátása, endokarditis profilaxis.
Hematológiai kórképek fogászati vonatkozásai.
Tüdőbetegségek fogorvosi vonatkozásai.
Vesebetegek, dializált, transzplantált betegek fogászati ellátásának speciális szempontjai.
• Fertőző betegek fogászati ellátása.
• Mentálisan sérült, szellemileg fogyatékosok fogászati, szájsebészeti ellátása.
• Alkohol- és drogfüggő betegek fogászati ellátásának
szempontjai.
• A fogorvos által adott utazás előtti, tanácsadás.
• Antibiotikumok, szteroidok és fájdalomcsillapítók
alkalmazása a fogászati kezelések során.
• Diabétesszel élő betegek fogászati problémái.
A tankönyv fontos segítséget jelenthet a gyakorló fogorvos számára, de hasznos lehet az általános orvosi
ismereteket megszerezni kívánóknak is.
Dr. Divinyi Tamás

In memoriam

Sebestény Erzsébet
1936–2021

Dr. Sebestény Erzsébet 1936. május 23-án született Budapesten dr. Sebestény Gyula Kossuth-díjas
tüdősebész gyermekeként. Az édesapjától tanult orvosi hitvallásában megmutatkozik embersége és
empátiája: „az igazi orvos az operációt követően a páciense vonatjegyét is kifizeti, ha szükséges”.
Sebestény Erzsébet 1961-ben végezte el a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi
Karát. Gyermekfogorvosként tevékenykedett a Váci úti Általános Iskolában, a Beloiannisz utcai (rendszerváltás után Zoltán utca), majd a Kecskeméti utcai gyermekfogászati rendelőben. Szakmai elhivatottsága egész életét végigkísérte. Nyugdíjba vonulása után 80 éves koráig magánrendelőjében dolgozott. Betegeihez évtizedeken át tartó bizalmas kapcsolat
fűzte. Nemcsak fogászati problémáikkal, hanem más jellegű kérdéseikkel kapcsolatban is szívesen kikérték Erzsébet doktornő
véleményét. Páciensei és munkatársai bizalommal fordultak hozzá. Empatikus, közvetlen, segítőkész egyéniség volt. Büszke volt
magyarságára, istenhitére. Azokban a nehéz történelmi időkben is hű maradt a hitéhez, amikor ez nem volt elfogadott.
2021. október 9-én hagyott el örökre minket.
Mindig mosolygós tekintetét, kedves személyiségét és odaadó jelenlétét soha nem felejti családja, kollégái, barátai, páciensei.
Nyugodjon békében!
Borbély Péter
a Magyar Orthodontusok Társaságának elnöke

Továbbképzés
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Irit Shova

Chris Ibbott

Kritikus implantációs távolságok összefoglalása- Papilla-prezer vációhoz

Természetes megjelenésű, esztétikus fogpótlás többszörös
héjkészítés nélkül

Magyar Fogorvos, XXXI. évf. 2022. 1. sz. 15–21. oldal

Magyar Fogorvos, XXXI. évf. 2022. 1. sz. 6–9. oldal

Dr. Deepika Chugh, Dr. Nadia Marchese

Dr. Palaszkó Dénes, Dr. König János, Dr. Borbély Judit,
Dr. Hermann Péter, Dr. Körmendi Szandra

Patológiai Ki mit tud? Orális és maxillofaciális differenciáldiagnosztika mesterfokon

Digitális munkafolyamatok teljes alsó és felső akrilát alaplemezes fogpótlás készítésekor

Magyar Fogorvos, XXXI. évf. 2022. 1. sz. 10–14. oldal

Fogorvosi Szemle 115. évf. 1. sz.
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Art deco Budapest. Plakátok, tárgyak, terek (1925–1938)
Magyar Nemzeti Galéria, 2022. április 12. – augusztus 28.

A Magyar Nemzeti Galéria Art deco Budapest. Plakátok, tárgyak, terek
(1925–1938) című kiállítása különleges plakátokat, bútorokat, öltözékeket,
fi lmeket, városi tereket bemutatva nyújt átfogó képet a két világháború
közötti korszak jellegzetes vizuális kultúrájáról. A kiállítás középpontjában
a magyar art deco művészet, kiemelten a plakátművészet és a modern
nagyvárosi élet áll. A több mint 250 kiállított műtárgy zöme nagyon ritkán
szerepel kiállításon, vagy olyan, amit még soha nem láthatott közönség.

A

Magyar Nemzeti Galéria nagyszabású kiállítással mutatja be az 1920-as, és az 1930as évek sok változást hozó izgalmas időszakát. A tárlaton az art deco művészet és kor
tárul fel a plakát műfaján keresztül. Száz évvel ezelőtt
– az első világháború traumája és a spanyolnáthajárvány szörnyűségei után – a gazdasági konszolidációval
együtt a húszas évek második felében féktelen vágy
jelent meg az élet élvezete iránt, s az ezzel járó csillogás, az olykor dekadenciába átcsapó mohó életvágy

volt az egyik meghatározó eleme az art deco ízlésvilágának.
Az art deco irányzatban sokféle inspiráció keveredett: az
avantgárd képzőművészet eredményei, a szecessziós stilizálás, a történeti stílusok idézetei, valamint a népművészet, az egzotikus kultúrák, vagy éppen az ókori Egyiptom művészetének újrafelfedezése. Az art deco plakátok
mindenekelőtt lehengerlő hatásra törekedtek, amelynek
eszköze lehetett a szemkápráztató látványosság, az elegancia csillogása, az erotika csábítása, az egzotikum varázsa, a

Bottlik József (Budapest, 1897 – Budapest, 1984): Metropolis, 1927

Berény Róbert (Budapest, 1887 – Budapest, 1953): Modiano, 1929

Papír, litográfia; 127 × 95,5 cm Kunossy, Budapest Országos Széchényi

Papír, litográfia; 126 × 95 cm Athenaeum, Budapest Országos Széché-

Könyvtár, Budapest; ltsz. PKG.1927/4 Fotó: Országos Széchényi Könyv-

nyi Könyvtár, Budapest; ltsz. PKG.1929/121 Fotó: Országos Széchényi

tár, Budapest

Könyvtár, Budapest
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Dióhéjban a hosszan tartó ideiglenes pótlásról
• Gyors sRGTEPÅNMGXGUGDDMÒVÅUKKFĩCU\½LDCP
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• Gazdaságos – minimális anyagveszteség
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sebesség mámora, az alvilág borzongató romantikája. Az
art deco egyszerre hatott a képzőművészetre, az iparművészetre, a filmre, a színházra, a zenére és az építészetre.
A kiállítás középpontjában a magyar art deco vizuális
kultúra, kiemelten a plakátművészet és a modern nagyvárosi élet áll. A tárlat plakátokat, bútorokat, öltözékeket,
filmeket, városi tereket bemutatva nyújt átfogó képet a
két világháború közötti korszak jellegzetes vizuális kultúrájáról és mutatja meg mindazt, ami ebben az időszakban szerepet játszott a közízlés formálásában. A kiállításon látható plakátok tükrözik a kor jelenségeit, az új
nőideált, a modern divatot, a sport és az egészség kultuszát, az újdonságokat – autó, rádió, hangosfilm –, valamint a szórakozás olyan új formáit, mint például jazzkoncertek, mulatók, revük.
A tárlaton több mint 130 plakát, valamint számtalan
plakátterv szerepel a kor legfontosabb tervezőitől, akik
között olyan nagy nevekkel találkozunk, mint Berény
Róbert, Bottlik József, Irsai István, Kozma Lajos,
Lukáts Kató, Mallász Gitta, Réz Diamant Tibor és még
sokan. A luxuscikkeket, a mozikban vetített filmeket, a
pesti kávéházakat és mulatókat egyaránt az ő art deco
plakátjaik hirdették.
A kiállítás dramaturgiája a privát, intim szférától halad
a nyilvános felé. Megjelennek az új női divat és testkul-

túra tárgyai, feltűnnek az immár modern bútorokkal
berendezett polgári otthonok, használati és dísztárgyaik,
az art deco iparművészet remekei. Ezután következnek
a nagyváros, Budapest életének terei, megidézve a nagyvárosi áruházak és mozik csillogó világát, a hollywoodi
sztárok kultuszát, valamint a legendás budapesti éjszakai
életet. Plakáton láthatjuk a Budapesten fellépő Josephine
Bakert és a fantasztikus jelmezekben pompázó revütáncosnőket. Ekkor készült az egyik legszebb magyar art
deco plakát Fritz Lang Metropolisz című filmjéhez, amely
a felhőkarcolókkal teli új nagyváros vízióját teremtette
meg. A harmincas évek közepétől festői plakátok sora
hirdette a „fürdőváros” Budapestet és Magyarország
más tájait.
A témáról eddig még nem született átfogó kiállítás,
amely ennyire komplex módon mutatná be a két háború
közötti, metropolisszá nőtt Budapest világát. A plakátok mellett folyóiratok, reklámok, könyvek, képes magazinok illusztrációi, illetve iparművészeti tárgyak: bútorok, kerámia- és üvegművek, ruhák, cipők, kiegészítők,
kották, jelmeztervek, bútortervek, építészeti rajzok is
szerepelnek a tárlaton.
A kiállítás kurátora: Katona Anikó, művészettörténész
Társrendező partnerintézmények: Országos Széchényi Könyvtár,
Iparművészeti Múzeum

Tábor (Taupert) János (?, 1890 – ?, 1956): Meinl tea, 1929

Bánhidi Andor (Szatmárnémeti, 1910 – Budapest, 1964): Balaton, 1940

Papír, litográfia; 94 × 61 cm Bakács Albert Litográfia, Budapest Orszá-

körül

gos Széchényi Könyvtár, Budapest; ltsz. PKG.1929/143 Fotó: Országos

Papír, litográfia; 95 × 62,5 cm Klösz, Budapest Szépművészeti Múzeum

Széchényi Könyvtár, Budapest

– Magyar Nemzeti Galéria, Budapest; ltsz. XY.60.46
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