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Magyar Etikai Bizottság  



A fogyatékossággal élő betegek fogászati 

szempontból egy súlyosan veszélyeztetett 

csoport, mivel a funkcióveszteség által a 

szájhigiéniás gyakorlat, valamint a fogorvosi 

ellátás elérése akadályozott 

 

› Látásfogyatékosság 

› Hallásfogyatékosság 

› Mozgásfogyatékosság 

› Értelmi fogyatékosság 

› Társadalmi beilleszkedési fogyatékosság  



 A beteg általános egészségügyi, 

pszichés, sztomatológiai állapota 

 A fogorvos általános és pszichés 

állapota 
 Depresszió 

 Agresszió 

 Túlzott 
elvárások 

 Érzékszervi 
problémák 

 Rugalmatlan 
gondolkodás 



Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben kezelt 
speciális ellátást igénylő betegek:  

 

 

› szájhigiénés állapotának felmérése  

› dentális rehabilitációja ellátása 

› gondozása  

› integrálása a 'hétköznapi fogorvoshoz járás' -hoz 

 

Összefüggéseket kívánunk keresni az intézeten belül 
kezelés alatt álló betegek alapbetegsége és a 
szájhigiéniás, dentális állapotuk között.  
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Bizottság hagyta jóvá 



 Ortopédia 

 Szeptikus és TBC-s Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 

 Amputációs Sebészeti Osztály 

 Hemiplégia Rehabilitációs Osztály 

 Agysérültek Rehabilitációs Osztály 

 (kóma részleg) 

 Vegyes Profilú Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 

 Baleseti Mozgássérültek Rehabilitációs Osztály 

 Gerincvelősérültek Rehabilitációs Osztály 

 Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály 
 

 

 

  

 

 

 



 20 kérdésből álló 

kérdőív a 

szájhigiénés szokásai, 

fogorvoshoz járási 

szokásai, étkezési 

szokásai és 

szenvedélyek  

 Fogorvosi klinikai 

vizsgálat WHO 

ajánlás alapján 

1. Oral health surveys: basic methods - 5th editionPublication date: 2013 ISBN: 978 92 4 
154864 92. 

2.  Falcon HC, Richardson P,Shaw MJ , Bulman JS, Smith BGN  Restorative dentistry:  
Developing an index of restorative dental treatment need BDJ 190, 479 - 486 (2001) 

SPSS statisztikai program 

alkalmazása 
 



Fogorvoshoz járás gyakorisága? 

 

Fogfájás az elmúlt 12 hónapban? 

 

DMF indexek 



 Újabb kooperáció  

 MTA SZTAKI és MTA WIGNER FK 

Adatközpont közös munkája során 

létrejött az MTA Cloud 

 

 Nagyméretű tárolókapacitás 

 Dinamikus infrastruktúrák kialakítás 

 Kutatóbarát kezelőfelület 

 



 Wigner App létrehozása 

 Közös fejlesztés a Wigner informatikusaival 

 Szoftverbővítés 

 Belegyező nyilatkozat digitalizásála 

 Azonnali hozzáférés és kezelhetőség 

 

Feldolgozás gyorsul        leszűrt betegek száma nő 



 Szájhigiénés állapotuk jelenlegi és valószínű a 
balesetet és betegséget megelőzően is rosszabb volt, 
mint az átlag populációé 

 

 Fogazat pótoltsága minimális 

 

 Fogorvoshoz járás gyakorisága változó 

 

 Fogászati és szájnyálkahártya elváltozások okozta 
fájdalmak minimálisak az általános fogászati 
állapotukhoz képest 

 

 Női betegek értékei jobbak, mint a férfiaké 



 Új fogászati prevenciós modellek kialakítása 

 Fogászat becsatlakoztatása a rehabilitációs teambe 

Szájhigiéniás és dentális rehabilitáció 

 Alkalmazkodás elősegítése 

 Társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítése 
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