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Állásfoglalás 
az 

Önálló „szájsebészeti” szakfelügyelet 

létrehozásának ügyében 

 
 

A szájsebészet megfogalmazás az új szakvizsga rendelet (95/1999 2001 EüM rendelet 

módosítása) érvénybe lépése óta nem takarja a tevékenység szervezeti struktúrában elfoglalt 

helyét. Megkülönböztetünk, arc- és állcsontsebészeti szakvizsgát és dentoalveoláris 

szájsebészeti szakvizsgát. 

 

Az arc- és állcsont sebészeti szakvizsga, az Általános Orvostudományi Kar elvégzése után 

tehető le, megszerzéséhez nem szükséges általános orvosi és fogorvosi diploma együtt. 

Tevékenységi területe: a maxillofacialis régióban előforduló malformatiok, gyulladásos és 

traumás elváltozások ellátása, valamint orthognath sebészeti beavatkozások elvégzése. Régi 

terminológia szerint ez a szakvizsga az úgynevezett „fekvőosztályos” szájsebészeti ellátást 

célozza, erre készítik fel az általános orvosokat. 

 

A dentoalveoláris szájsebészeti szakvizsga a Fogorvostudományi Karon szerzett fogorvosi 

diplomához kötött szakvizsga. Tevékenységi területe: a különböző fogászati eredetű 

gyulladások és annak következményes megbetegedéseinek ellátása, kisebb jóindulatú 

elváltozások kezelése és eltávolítása és a fogpótlástannal összefüggő sebészeti beavatkozások 

elvégzése. A régi terminológia szerint ez a szakvizsga az úgynevezett ambuláns szájsebészeti 

ellátásra készíti fel a fogorvosokat. 
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Olyan „szájsebészeti szakfelügyelet” létrehozását, mely a dentoalveoláris szájsebészeti 

szakvizsgával rendelkező fogorvosok szakfelügyeletét végzi, nem tartunk indokoltnak, illetve 

nem támogatunk.  

Olyan szakfelügyelet létrehozását, mely az arc- és állcsont sebészeti szakvizsgával rendelkező 

szakorvosok szakfelügyeletét végzi, megfontolásra javasoljuk. 

 

Indokaink a következőek: 

 

1. A dentoalveoláris szájsebészeti járóbeteg szakellátás, azaz az ambuláns szájsebészet, a 

fogászat integráns része, ezért szakfelügyeleti szempontból szerencsésebb a 

dentoalveoláris szájsebészetet a fogászati szakfelügyelet keretében működtetni, mivel 

mind finanszírozási, mind szervezeti szempontból a fogászathoz tartoznak. 

 

2. Külön szakfelügyelet létrehozása az arc és állcsontsebészek számára elképzelhető 

lenne, azonban az ilyen szakvizsgával rendelkező közfinanszírozásban résztvevő, 

aktív szakorvosok száma jelenleg nem éri el a 15 főt, így önálló szakfelügyeletet még 

regionális szinten is nehézkes lenne működtetni. Amennyiben az arc és állcsont 

sebészeti szakma illetve az arc és állcsontsebészeti szakcsoport nem érzi kielégítőnek 

a jelenlegi helyzetet, célszerű lenne tevékenységükre a hasonló tevékenységi területű 

fej- nyak sebészeti szakmával (fül- orr gégészet) integrálni. 

 

3. A jelenleg működő Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelet megítélésünk szerint jól 

együttműködött az arc és állcsont sebészeti szakmával. Együttműködésünkre eddig 

sem írásban sem szóban panasz nem merült fel. Az arc és állcsont sebészetet érintő 

kérdésekben a jelenleg működő fogászati és szájsebészeti szakfelügyelet kivétel nélkül 

és minden esetben kikérte az arc és állcsont sebészeti szakma illetve a Fog- és 

Szájbetegségek Szakmai Kollégiumán belül működő Arc- Állcsont- Szájsebészeti 

Szakcsoport véleményét. 2007-ben a jelenleg működő Fogászati és Szájsebészeti 

Szakfelügyelet közös statisztikai elemzést végzett az Arc- Állcsont- Szájsebészeti 

Szakcsoporttal, melynek eredményeit közösen interpretáltuk az ÁNTSZ részére.  
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Az állásfoglalást az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ felkérésére 

készítettük. 

 

Budapest, 2008. december 10. 
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