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A PARODONTOLÓGIA szakvizsga követelményrendszere  

 

Elméleti követelmények: 

A törzsképzési elméleti anyag: a többi szakorvosképzési programmal megegyezve, központilag 

szervezve havi egy alkalommal tartott törzsképzési tanfolyamok. Egy hónapos rotációs dento-

alveolaris sebészeti gyakorlat a második évben. 

Részvizsga: parodontológia  

A speciális szakképzési anyag: A kiírt témakörök elméleti anyagának ismerete és ennek bizonyítása a 

felkészülés során a konzulens előtt, melyek a következők: 

 

 Ismerje a fogágy anatómiáját (EM szintig) és élettanát 

 Ismerje a fogágybetegség epidemiológiáját 

 Ismerje a fogágybetegség etiológiáját 

 Ismerje a fogágybetegség kockázati tényezőit 

 Ismerje azokat az általános betegségeket, amelyek a fogágybetegség kockázati tényezői 

lehetnek 

 Ismerje a parodontális góckérdés kutatásának legújabb eredményeit 

 Ismerje a parodontitis és terhességi komplikációk legújabb kutatási eredményeit  

 Ismerje a parodontitis és cardiovascularis betegségek közötti kapcsolat kutatási eredményeit 

 Ismerje a parodontitis és diabetes közötti kapcsolat kutatási eredményeit 

 Ismerje a fogágybetegség mikrobiológiai hátterét 

 Ismerje a bakteriális biofilm struktúráját, szerepét 

 Ismerje a szisztémás megbetegedések hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására 

 Ismerje egyes gyógyszerek hatását a fogágyra, a fogágybetegség lefolyására 

 Ismerje az AIDS szájtüneteit, hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására 

 Ismerje a helyi tényezők szerepét az ínygyulladás és a parodontitis kialakításában 

 Ismerje okkluzális erők hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására 

 Ismerje fel a gingivitis különböző klinikai formáit és azok etiológiai hátterét 

 Ismerje fel az ínymegnagyobbodás különböző klinikai formáit és legyen járatos azok etiológiai 

hátterében 

 Ismerje fel a desquamatív gingivitist és legyen tájékozott az etiológiai hátterében 

 Ismerje fel a gyakoribb szájnyálkahártya betegségeket és ismerje etiológiai hátterüket 

 Ismerje a parodontális tasak kialakulásának patomechanizmusát 

 Ismerje a parodontitis klinikai formáit és klasszifikációját 

 Legyen jártas a parodontium stádiumainak és osztályba sorolásának kritériumaiban  

 Ismerje a csontveszteség kialakulásának patomechanizmusát és morfológiáját 

 Legyen járatos a fogágy klinikai vizsgálati módszereiben és tudja ezt a diagnózis felállításában 

felhasználni 

 Ismerje a modern kiegészítő vizsgálati módszereket 

 Legyen járatos a klinikai kép alapján a prognózis felállításában 

 Legyen járatos a kezelési terv kialakításában komplex ellátást igénylő esetekben 

 Legyen járatos a kezelési terv kialakításában rizikócsoportba tartozó beteg esetén 

 Legyen járatos a beteg motiválásában és instruálásában 

 Legyen járatos a parodontális műszerek használatában, karbantartásában 
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 Legyen járatos az akut gingivitis különböző klinikai formáinak terápiájában 

 Legyen járatos az akut parodontális abscessus terápiájában 

 Legyen járatos a plakk-kontroll mechanikus módszereiben 

 Legyen járatos a parodontitis formáinak (korán kezdődő, rapid progrediáló és refrakter) 

kezelésében 

 Legyen járatos a parodontitis különböző klinikai formáinak kemoterápiájában 

 Ismerje a HIV fertőzött betegek parodontológiai kezelését 

 Legyen járatos a parodontális sebészi módszerekben 

 Legyen járatos a supragingivális depurálásban (polírozásban) 

 Legyen járatos a subgingivális depurálásban (curretage+ban) 

 Legyen járatos gingivetómiában 

 Legyen járatos lebenyes műtéti technikákban 

 Legyen járatos a regeneratív műtéti technikákban 

 Ismerje az alveolus preservatio lényegét és technikai alapjait  

 Legyen járatos a kombinált, parodontológiai és endodonciai ellátási módszerekben 

 Legyen járatos a mucogingivális sebészi módszerekben 

 Ismerje az enosszeális implantátumok alkalmazásának biológiai hátterét 

 Ismerje az enosszeális implantátumokra készülő protetikai munkák elkészítésének lépéseit, a 

tervezés szempontjait 

 Ismerje a peri-implantális állapotok klasszifikációját  

 Ismerje a peri-implant mucositis kezelési lehetőségeit  

 Ismerje a peri-implantitis kezelési lehetőségeit 

 Ismerje a fogpótlástan parodontológiai vonatkozásait 

 Legyen járatos a speciális parodontális protetikai irányelvekkel és a parodontális beteg 

protetikai rehabilitációjának szempontjaival 

 Ismerje a fogszabályozás parodontológiai vonatkozásait 

 Ismerje a speciális parodontális orthodoncia irányelveit 

 Legyen járatos a fenntartó parodontológiai kezelésben, ismerje annak jelentőségét 

 Ismerje az infekció kontroll elvi és gyakorlati követelményeit 

 Legyen járatos az orvosi elsősegélynyújtásban 

 Ismerje a vonatkozó jogszabályokat, rendelkezzen etikai és kommunikációs ismeretekkel 

 Rendelkezzen a praxis szervezéséhez, működtetéséhez szükséges gazdasági, menedzselési 

ismeretekkel 

 Ismerje az egészségügyi adminisztráció és a minőségbiztosítása rendszerét 

 Ismerje a szájhigiénikus feladatait, jogosítványait, legyen tisztában az ezzel kapcsolatos 

kötelezettségeivel, tudjon csapatmunkában dolgozni 

 

Gyakorlati követelmények: 

A tutora igazoljon 80 komplex kezelt parodontális esetet. 

A 80 kezelt beteg csoportján belül (minimálisan): 

 20 mély subgingivális depurálást 

 10 zárt küretet  

 5 gingivectomia/gingivoplastica esetet 

 20 lebenyes típusú műtétet 

 5 mucogingivális műtétet 
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 irányított szövetregenerációs esteket 

 kombinált endo – parodontális esetet 

 rizikócsoportba tartozó beteg kezelését 

 5 perio-protetikai esetet 

 Vegyen részt enosszeális implantátum beültetésében és végezzen legalább egy egyszerű 

implantátum behelyezését 

 Ismerje a parodontális műszereket, és legyen képes karbantartásukra. 

 A gyakorlatban ismerje az infekció kontroll módszereit a parodontológiai beavatkozások 

során 

Legyen jártas egyszerű implantátum behelyezésében és igazoljon ilyen eseteket is. Megkövetelt 10 

komplett esettanulmány: a beteg részletes anamnézisétől a fogászati és parodontális státus 

rögzítésén a parodontális rizikó analízisen és kiindulási fotó dokumentáción túl a kezelések lépésről-

lépésre végzett fotó és rtg. dokumentációjáig.  

 

Vizsgára bocsátás feltételei: 

A törzsképzési program kurzusainak látogatása és minden kurzus anyagaiból sikeres elméleti 

tesztvizsga.  Részvétel az előírt konzultációkon és a gyakorlati képzésben közvetlenül részt vett tutor 

és nem egyetemi rezidens esetében a konzulens egybehangzó ajánlata. Parodontológiából sikeres 

részvizsga a II. évben.  

A megkívánt elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása, melyek alapján a konzulens, illetve a 

felkészítő egyetem a jelöltet vizsgára bocsátja. 

 

Vizsgán való megfelelés: 

Gyakorlati vizsga: A vizsgáztató áttekinti a jelölt hozott dokumentációs anyagát és a jelöltnek 

érdemben kell válaszolnia a vizsgáztató által, egy-egy kezeléssel kapcsolatban feltett kérdéseire. Ezt 

követően egy beteg komplex betegvizsgálatát kell elvégezni, diagnózis, kezelési terv felállítása után 

egy, a gyakorlati vizsgáztató szakorvos által kijelölt kezelés elvégzése a gyakorlati vizsgáztató 

felügyelete mellett. Amennyiben az évközi konzultációk alapján a konzulens érdemben 

meggyőződött a jelölt gyakorlati képességeiről (például a közös klinikai munka során), a dokumentált 

esetek megbeszélése után közvetlenül javasolhatja a jelölt elméleti vizsgára bocsátását. A gyakorlat 

értékelése: kiválóan megfelelt, megfelelt, nem felelt meg minősítéssel. 

A szakvizsga elméleti része háromtagú vizsgabizottság előtt történik. 

A jelöltnek három, a tételsorból húzott kérdéskört kell előadnia, valamint a bizottság előtt a 10 

esetprezentációt bemutatnia és válaszolnia a bizottság által feltett kérdésekre.  
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