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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

 

Megismertetni a hallgatókat a Gerontológia és a Gerosztomatológia alapfogalmaival. Az időskorúak 

fogászati sajátosságainak, fogászati epidemiológiai jellemzőinek részletes ismertetése. Fiziológiai, 

pszichológiai sajátosságok hangsúlyozása. 

A fejlett ipari országokban az időskorú népesség számaránya évről évre növekszik. Ez nagyrészt a 

járványok leküzdésének, a megfelelő táplálkozásnak, a széleskörű orvosi alapellátásnak és a relatív 

hosszantartó háborúmentes időszaknak tudható be. A fogorvosi-szájsebészeti rendelésen megjelenő 

páciensek jelentős része időskorúnak tekinthető, azonban a fogorvosi tantárgyak az időskorúak fogászati-

szájsebészeti gyógyítását részdiszciplínákon keresztül ismerik csupán meg.  

Javasolt tantárgyunk lehetőséget kíván nyújtani az időskorú páciensek fogászati-szájsebészeti kezelése 

elméleti és gyakorlati ismeretanyagának mélyebb megismerésére. 

 

           

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 

1. Bevezetés a gerontológiába és a gerosztomatológiába 

2. Fogászati epidemiológia az időskorban 

3. Az időskorúak szociális és pszichikai sajátosságai 

4. Az időskorúak táplálkozásának jellemzői 

5. Az időskorúak általános megbetegedéseinek fogászati-szájsebészeti jellemzői 

6. Az időskorúak konzerváló-fogászati kezelésének sajátosságai 

7. Az időskorúak rendelői kommunikációs sajátosságai 

8. Az időskorúak szájsebészeti kezelésének sajátosságai 

9. Az időskorúak parodontológiai kezelésének sajátosságai 



10. Az időskorúak protetikai kezelésének sajátosságai 

11. Az időskorúak szájhigiéniai kezelésének sajátosságai  

12. Az időskorúak szájnyálkahártya elváltozásainak sajátosságai 

13. Ágyhoz-lakáshoz kötött betegek fogászati ellátásának-gondozásának sajátosságai 

14. Írásbeli vizsga 

Gyakorlat: 

12 óra gyakorlat a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet Sürgősségi osztályán 

 

A tantárgy előfeltétele: 

 

Gnathológia tantárgy 

Fogpótlástan IV. 

Orális medicina II. 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 

 

Az előadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelező. 

A hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok 25%-át. 

 A gyakorlat pótlására a tárgy sajátosságaira való tekintettel nincs lehetőség.  

 

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

 

Az előadásokról és a gyakorlatokról való hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az 

előadások, sem a gyakorlatok 25%-át ezért a távolmaradás igazolása nem szükséges. 

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók. 

 

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

pótlásuk és javításuk lehetősége: 

 

A félév során a hallgató egy időskorú beteg részletes panaszfelvételét, általános és fogászati anamnézisét, 

általános és maxillofaciális (intraorális és extraorális) vizsgálatát és kezelési tervét írásban, 

fotódokumentációval digitális házidolgozat formában a megadott email címre eljuttatja a tantárgy 

előadójának a nyolcadik héten. 

 

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

számát és típusát is): 

 

A hallgató a félév végen osztályzatot, gyakorlati jegyet kap. Az érdemjegy elméleti és gyakorlati munka 

(házidolgozat), valamint a hallgató gyakorlatokon mutatott magatartásának és hozzáállásának értékelése 

alapján történik. 

 



Az előadásokról és gyakorlatokról való hiányzás semmilyen címen nem haladhatja meg sem az 

előadások, sem a gyakorlatok 25%-át. 

 

Az aláírás feltétele a házidolgozat e-mailen történő eljuttatása az első előadáson meghatározott címre és 

időpontra.  

 

A gyakorlati jegy kialakításának módja: 

A hallgató a félév végen gyakorlati jegyet kap az elméleti és gyakorlati munka a házidolgozat, valamint a 

hallgató gyakorlatokon mutatott magatartásának és hozzáállásának értékelése alapján történik. 

A vizsga típusa: Írásbeli kollokvium 

Vizsgakövetelmények: A tananyag ismeret, jártasság és készség szintű elsajátítása. 

A vizsgajelentkezés módja: Neptun rendszeren keresztül. 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun szabályzatnak megfelelően. 

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ 

rendelkezései iránymutatók. 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

 

Tankönyv : Fejérdy P., Nagy G., Orosz M.: Gerosztomatológia az időskor fogászata (Semmelweis kiadó 

2007) 

 
Daniel R. Reißmann, Ragna Lamprecht: Zahn- und Mundgesundheit im Alter,  De Gruyter, 2017 

Poul Holm-Pedersen, Angus W. G. Walls, Jonathan A. Ship Textbook of Geriatric Dentistry , Wiley and 

Blackwell, 2015 

 

 

 

Jegyzetek: 

Ajánlott irodalom:  

Frauke Müller, Ina Nitschke: Der alte Patient in der zahnärztlichen Praxis,   2010 

 
Hans Sellmann: Der ältere, multimorbide Patient in der Zahnarztpraxis: Band 2. Alterszahnheilkunde 
konkret 

 

További segédanyagok: 

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet honlapján: http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ 

 

 

https://www.amazon.de/Mundgesundheit-Praxiswissen-Gerontologie-Geriatrie-kompakt/dp/3110518066/ref=sr_1_2?keywords=Alterszahnheilkunde&qid=1561321358&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Frauke+M%C3%BCller&search-alias=books-de&field-author=Frauke+M%C3%BCller&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Ina+Nitschke&search-alias=books-de&field-author=Ina+Nitschke&sort=relevancerank

