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Az első ülés 

• „Mi a panasz?” 
• Anamnézis 

– Fogászati anamnézis 
– Általános anamnézis 

•  Betegvizsgálat 
– Általános betegvizsgálat 
– Maxillo-faciális vizsgálat 

• Extraorális vizsgálat 
• Intraorális vizsgálat 
• Stomato-onkológiai vizsgálat 

–  Kiegészítő vizsgálatok 
• Quantitatív és Qualitatív 

nyálvizsgálat 
• Cytológiai vizsgálat 
• Biopszia 
• Röntgen vizsgálat 

• Diagnózis 
• Kezelési terv 
• Prognózis 



Az előadás fő kérdései 

• Ki csinálhat röntgenfelvételt? 

 

• Hogyan működtethetünk fogászati röntgent? 

 

• Dento-faciális radiológus szakvizsga 
(liszencvizsga)? 

 

• Ki küldhet beteget röntgenfelvételre? 

 

• Ki értékelhet ki röntgenfelvételt? 

 

• Kinek a tulajdona a röntgenfelvétel? 

 

• Ki tárolja a röntgen felvételeket? 
 
 



Ki csinálhat röntgenfelvételt? 

• Fogorvos-Orvos 

 

• Fogászati asszistens - Klinikai fogászati higiénikus 

 

Mi kell hozzá? 

 

A 7/1988. (VII. 20.) SZEM rendelet 3. számú melléklete 

foglalkozik a sugárvédelmi képzés és továbbképzésre 

vonatkozó előírásokkal. "... alkalmazási körében az a 

személy foglalkoztatható, aki a 3. számú mellékletben 

előírt, vizsgaköteles sugárvédelmi képzésben, illetőleg 

továbbképzésben részt vett."  

 

• Sugárvédelmi ismeretek 

 

• Sugárvédelmi ismeretek szinten tartó 
 
 
 

 



Hogyan működtethetünk fogászati röntgent? 

• Az Országos Rendőrfőkapitányság Közbiztonsági Főigazgatósága (1396 Budapest, Pf: 

453.) szakhatósági hozzájárulást ad ahhoz, hogy az adott készüléket a fogorvos 

birtokolja, telepítse és működtesse:  

• tervrajz műszaki leírás illeték szükséges.  

• Az Országos Röntgen és Sugárfizikai Intézet (ORSI Budapest, 1046 Fóti út 79.) 

engedélyezési javaslat:  

• tervrajz, műszaki leírás, illeték szükséges.  

• Az Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet 

(OSSKI Budapest, 1221 Anna u. 5.) szakvélemény: tervrajz, műszaki leírás, illeték 

szükséges. Az ÁNTSZ illetékes helyi intézetétől (telepítési terv jóváhagyás kérése) 

kell beszerezni fogászati röntgenemeltetési engedély kérelmet, amely az alábbiakat 

kell, hogy tartalmazza: 

•  tervrajz, műszaki leírás, ORFK engedély, OSSKI előzetes engedély, - ORSI engedély, 

kérelmező neve, címe, tevékenység megnevezése, - berendezés típusa, (magyar nyelvű 

gépkönyv, ORKI engedély).  

• Az ÁNTSZ előzetes tervjóváhagyási engedélye után, ha elkészült a röntgen, akkor az 

OSSKI üzembe helyezés előtti sugárvédelmi mérése (szerződés alapján) szükséges. Az 

OSSKI mérés után a megyei (fővárosi) ÁNTSZ-től működési engedélyt kell kérni, 

melyhez szükséges megadni a sugárvédelmi megbízott nevét, a sugárvédelmi 

megbízott nevét, a sugárvédelmi képesítést, a diplomaszámot, a szakképesítés számát 

és keltét, a munkahelyi sugárvédelmi szabályzatot, a sugárveszélyes munkakörben 

dolgozók nevét, számát.  
 



Fogorvosi szakosodási lehetőségek 

• Dentoalveolais szájsebész 
szakorvos 
 

• Gyermekfogorvos szakorvos 
 

• Konzerválófogászat-fogpótlástan 
szakorvosa 
 

• Fogszabályozó szakorvos 
 

• Parodontológus szakorvos 
 

• Dento-faciális radiológus 
szakvizsga (liszencvizsga)? 
 

 
 



Ki küldhet beteget röntgenfelvételre? 

• OEP finanszírozás 
• Progresszív betegellátás 
• Szintek  

– Alapellátás 
– Szakellátás 
– Egyetemi szakellátás 
 

• Nem OEP finanszírozás 
 
„Sose végeztess olyan kiegészítő 
vizsgálatot, amit nem tudsz 
kiértékelni!” 

 
 



Ki értékelhet ki röntgenfelvételt? 

 
• Fogorvos 

 
• Fogszakorvos 

 
• Radiológus 

 
 

• Leletezés! 
 
 

 
 



Kinek a tulajdona a röntgenfelvétel? 

 
• 2003. évi LXXXIV. törvény  
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
 
„…az egészségügyi ellátás során keletkezet összes adat a 
beteget illeti meg…” 

 

 
 



Ki tárolja a röntgen felvételeket? 

 
• 2003. évi LXXXIV. törvény  
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdése 
 

A szolgáltató 
10 évig 




