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A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesületének 

Budapesti Helyi Bizottságával, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karával,  az 

Országos Egészségfejlesztési Intézettel és az Ifjúsági Diabétesz Blog és Mozgalommal 

 2015. március 20-án fogászati prevenciós napot szervez.  
 

A szervezés szakmai irányítói: 

Prof. Dr. Hermann Péter, a Fogorvostudományi Kar dékánja 

Dr. Bartha Károly, egyetemi docens 

 

A programokon a Semmelweis Egyetem magyar és külföldi fogorvostan- hallgatói várják az 

érdeklődőket. 

 

A programok több helyszínen kerülnek megrendezésre: 

 

1. Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum 

és a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 

 

időpont:  8:00 -14:00 

Programok: 

 

  Az érkezők informálása, tanácsadás, instruálás, motiválás: 

•  egyéni szájhigiéné: fogmosás, fogköztisztítás 

•  fogszuvasodás és fogágybetegség megelőzése 

•  foghiányok következménye és fogpótlások 

•  szájüregi daganatok kóroki tényezői 

•  diabétesz fogászati aspektusai 

 

  Sztomato-onkológiai és általános fogászati szűrés. 

 

helyszín: Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi utca 47.  

 Budapest, VIII. kerület, Szentkirályi utca 40. 

támogató: Procter and Gamble 

  



 

2. Semmelweis Óvoda 

 

időpont:      9:00 -10:00 

Játékos fogászati prevenciós foglalkozás tartása 3 óvodás gyermekcsoportnak. 

helyszín:  Budapest, VIII. kerület, Elnök u. 4. 

támogató: Procter and Gamble 

 

 

3. Kálvin téri információs pult felállítása 

 

időpont: 8:00-15:30 

A járókelők informálása és információs anyagok osztása: 

• a helyes szájápolási szokásokról és fogmosási technikáról, 

• a fogszuvasodás pathomechanizmusáról, 

• a szájüregi daganatok megelőzéséről és felismeréséről, 

• a fogorvosi beavatkozásokról, 

• a diabétesz fogászati következményeről. 

 

4. Semmelweis Egyetem Elméleti Oktatási Központ 

 

időpont: 15:30 

magyar rekordkísérlet 

A rekord tárgya: „a legtöbb ember, aki egyszerre fogköztisztító fogkefét használ”  

résztvevők: a Semmelweis Egyetem hallgatói,  meghívottak 

helyszín:  Budapest,  IX. kerület, Tűzoltó utca 37-47.  

támogató: Curaprox 

 

  



 

További események: 

Médiakampány:  

• A hazai média bevonása. 

• Ismert személyiségekkel pár perces rövid videófelvételek készítése, melyekben a 

szájápolásra, a daganatmegelőzésre hívják fel a figyelmet. 

• Közösségi oldalakon (Facebook, Instagram) az esemény napján a résztvevők posztolnak 

magukról egy képet, ahogy fogat mosnak. Erre ismert embereket is felkérünk, akik saját 

oldalukon megosztva megsokszorozhatják a megszólított emberek számát.  

• Saját honlap készítése, amelyre szakmai információk és az eseményről készült anyagok 

kerülnek feltöltése. www.egeszsegesszaj.hu 

 

 

 


