
Beavatkozás Esetszám

TÖRZSKÉPZÉS IDEJE ALATT

1. betegvizsgálat 100

2. tejfog cariologiai ellátása 20

3. barázdazárás (konvencionális és kiterjesztett) 20

4. tejfog endodontiai ellátása 5

5. maradófog endodontiai ellátása 5

6. sürgősségi ellátás (trauma, gyulladás) 10

7.

magas caries aktivitású gyermek ellátása (prevenció, rizikó besorolás, 

gondozás) 10

8. nehezen kezelhető gyermek ellátása (szedáció) 5

9. helyi érzéstelenítés tej- és maradófogazatban szükség szerint

10. képalkotó diagnosztika (fogászati röntgenfelvételek kiértékelése) 20

11. CBCT felvételek írásos kiértékelése 5

12.

egészségnevelési, egészségfejlesztési tevékenység, csoportos prevenciós 

foglalkozások oktatási intézményekben, rendezvényeken (egészségnap) 10

SZAKGYAKORLATI  IDŐ ALATT

1 Általános feladatok

a betegvizsgálat, betegfelvétel 300

b képalkotó diagnosztika (rtg, CBCT, MRI, ultrahang ), leletek kiértékelése 300

c helyi érzéstelenítés tej- és maradófogazatban szükség szerint

d gyógyszerrendelés (hatóanyag meghatérozás, dózis számítás, recept írás) 100

Gyermekfogászat

Szakfogorvosi szakképesítések

A szakképzés teljes időtartama alatt elvégzendő beavatkozások:



e általános anesztéziában történő komplett fogászati ellátás 5

2 Gyermekfogászati prevenció

a

információ, instrukció, motiváció (táplálkozási és szájhigénés tanácsadás, 

plakkfestés) 300

b lokális fluorid kezelés 100

c barázdazárás (konvencionális és kiterjesztett) 100

d biofilm moduláció: ACP-CPP készítmény alkalmazása 50

e depurálás (lepedék- és fogkőeltávolítás), polírozás 100

f

egészségnevelési, egészségfejlesztési tevékenység, csoportos prevenciós 

foglalkozások oktatási intézményekben, rendezvényeken (egészségnap) 10

3 Szuvasodás ellátása

a tejfog impregnációs kezelése (ezüst diamin-fluorid) 20

b tejfog tömése (egy- és többfelszínű) 100

c Hall technika alkalmazása 5

d tejfogazatban előregyártott korona, és strip koronarestaurációk készítése 10

e maradó frontfog tömése, élpótlás 30

f maradó moláris, premoláris fog tömése 100

g maradófogazatban korona restauráció készítése 5

h MIH szindróma diagnosztikája, kezelése 5

4 Szuvasodás következményes betegségeinek  ellátása

a tejfog pulpotomia, pulpectomia, gyökértömés 25

b maradófog pulpotomia 5

c maradófog gyökérkezelés, 30

d

fejlődésben levő maradófog gyökérkezelése, apexifikáció, regeneratív 

endodontiai kezelés 10

5 Fogsebészeti beavatkozások

a tejfog extrakció, vérzéscsillapítás 50

b maradófog extrakció, vérzéscsillapítás 20



c frenulotomia, frenulectomia 3

6 Fogpótlások, egyszerű készülékek alkalmazása gyermekkorban

a ferdesík készítése 5

b

korai tejmoláris extrakció után helyfenntartó készítése (aktív/passzív, 

rögzített/kivehető) 5

c tejfogazatban kivehető fogpótlás készítése 2

d maradó fogazatban rögzített fogpótlás készítése 5

e maradó fogazatban kivehető pótlás készítése 5

f preorthodontiás készülékek alkalmazása (pitvarlemez, tréner) 5

7 Baleseti sérülések  ellátása

a tejfogazati sérülések (fractura, dislocatio, lágyrész) ellátása 20

b maradófogazati sérülések (fractura, dislocatio, lágyrész) ellátása 20

8 Szájbetegségek kezelése

a gingivitis kezelése 50

b parodontitis (EOP) diagnosztikája, kezelése 5

c lokális léziók kezelése: herpes, stomatitis aphtosa 5

d a nyelv és az ajkak elválzotásainak diagnosztikája, kezelése 10

9 Speciális gyermekfogászati ellátások

a

fogzati fejlődési rendellenességek kezelése (alaki, számbeli, szerkezeti 

rendellenességek) 20

b szisztémás alapbetegséggel élő gyermekek fogászati ellátása 5

c ajak- és szájpadhasadékos páciensek gyermekfogászati ellátása 3

d

motorikusan/mentálisan sérült, illetve autista gyermekek ambuláns 

gyermekfogászati ellátása 5

e

szindrómás gyermekek szájképleteinek vizsgálata, ambuláns fogászati 

ellátása 3

10 Egyéb, máshová nem sorolható tevékenység

a fogszabályozási konzílium 5

b gyermekkori rossz szokások felismerése, kezelése 10


