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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

 
A tantárgy feladata, hogy a fogorvostan hallgató jártassági szinten felismerje és kezelni tudja a 

mindennapos fogászati gyakorlatban felmerülő fogászati sürgősségi eseteket. A sürgősségi fogászati 

ellátás a XXI. Században nem csupán foghúzásból áll. Konzerváló fogászati, fogpótlástani, 

gyermekfogászati, fogszabályozási, parodontológiai vonatkozásai csakúgy megtalálhatóak, mint az 

alapvető szájsebészeti vonatkozások. A fogászati sürgősségi tantárgy ismeretanyaga integráns része 

az egyes fogászati résztantárgyak tananyagának. Külön kritériumtantárgyként való oktatásának 

indoka egyrészt az, hogy a sürgősségi fogászati esetek szeparált bemutatása erősíti az egyes 

résztantárgyak elméleti hátterének megértését. Másrészt a hatodik szemesztert követő extractiós 

gyakorlat az esetek többségében kevés fogeltávolításra nyújt lehetőséget, amit a Sürgősségi fogászat 

kritériumtantárgy teljesítése tesz lehetővé. Különösen fontos a tantárgy ismeretanyaga pályakezdő 

fogorvosok számára, mivel végzés után még nem rendelkeznek olyan biztos elméleti és gyakorlati 

ismeretanyaggal, mely sürgősségi esetek jártasság szintű ellátására képessé tenné őket. 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 
 
Az 1. szemeszterben gyakorlatok vannak. 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának 

lehetősége: 

Az előadásokon való részvétel kötelező, a hiányzások száma semmilyen jogcímen nem 

haladhatja meg a 25 %-ot. Pótlásra lehetőség nincs. 

SE Szervezeti és Működési Szabályzatában az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának megfelelően 

 

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 

SE Szervezeti és Működési Szabályzatában az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának megfelelően 

 

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és 

időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: 

nincsen 

 



A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó 

feladatainak számát és típusát is): 

SE Szervezeti és Működési Szabályzatában az Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzatának megfelelően 

 

Az osztályzat kialakításának módja:  

- 

A vizsga típusa:  
- 

Vizsgakövetelmények: 

- 

A vizsgajelentkezés módja:  

- 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:  
- 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:  

- 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és 

szakirodalom listája: 

 
                                Greenwood, M. and Corbett I.: Dental emergencies  

                                Willey-Blackwell 2012 

 

                                Terézhalmi, G.T. és Batizy, L.G.:Urgent care int he dental office 

                                Quintessence Publishing Co. Inc. 1998 

 

                                Juniper, R. and Parkins, B.J.: Emergencies in dental practice 

                                Heinemann Professional Publishing Ltd. 1990 

 

 

 


