A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság Vezetőségének állásfoglalása
egyes szakképesítések illetéktelen névhasználatáról

Sajnos az utóbbi években egyre több olyan fogorvosi rendelő hirdetésével találkozunk (tábla,
internet, egyéb hirdetési módok) ahol az ott dolgozó Kollégák - bár megfelelő szakvizsgával
nem rendelkeznek - „szájsebésznek” „parodontológusoknak”, „implantológusoknak” tüntetik
fel magukat. Ezzel a cselekedetükkel illetéktelen címhasználatot, ezáltal etikai vétséget,
tisztességtelen piaci magatartást követnek el, mert önmagukról valótlant állítanak és a
pácienseket félrevezetik.
Szájsebész szakorvosnak az a fogorvosi és/vagy általános orvosi diplomával rendelkező
Kolléga nevezheti magát, aki ilyen elnevezésű szakvizsgát tett, szakvizsga-bizonyítványán a
„szájsebészet” megnevezés szerepel. Ilyen szakvizsgát a dentoalveoláris sebészet szakvizsga
bevezetése előtt lehetett szerezni, ma már nem lehetséges (De a korábban megszerzett
Szájsebészet szakvizsga nem vesztette hatályát). Az „Arc-, Állcsont- és Szájsebészet
szakorvosa” megnevezést pedig olyan kollégák használhatják, akik általános orvosi
diplomával és ilyen szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkeznek.
Hasonló a helyzet parodontológia vagy fogszabályozás esetén, „parodontológus ill.
fogszabályozás szakorvosa” kizárólag az a fogorvos lehet, aki ilyen irányú szakvizsgát tett. Az
„implantológus” kifejezés helytelen, értelmezhetetlen és nem etikus, ilyen szakképesítés egész
Európában nem létezik.
Természetesen egy fogorvosi, szájsebészeti, parodontológiai profilú rendelő használhatja
tevékenységi felsorolásánál, a rendelő által nyújtott szolgáltatások hirdetésénél, pl. a
„szájsebészeti, implantológiai, parodontológiai beavatkozások” kifejezést, de az egyes
Kollégák (ha szakirányú szakvizsga-bizonyítvánnyal nem rendelkeznek) nem nevezhetik
magukat ezen disciplinák szakorvosainak, de még csak „szájsebésznek”, „implantológusnak”,
„parodontológusnak” sem.
Fentiek figyelembevételével a Magyar Arc-, Állcsont-, és Szájsebészeti Társaság, a Magyar
Fogorvosok Implantológiai Társaság és a Magyar Parodontológiai Társaság Vezetősége kéri a
Magyar Fogorvosok Egyesületét és Társaságait, hogy szakterületükön tegyenek meg mindent
annak érdekében, hogy a hazai fogászat-szájsebészet területén érvényes szakképesítések
használata jogszerű és etikus legyen. A MOK Fogorvosi Tagozata Etikai Bizottságai pedig
szigorúan járjanak el az érvényes előírásokat be nem tartó Kollégákkal szemben.
A társaságok bejelentés alapján kezdeményezni fogják a MOK Etikai Bizttságánál illetve a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál az illetéktelen címhasználattal élő kollégák elleni
eljárás elindítását.
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