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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 

 

Cél, hogy a hallgatók tanulmányait a preventív szemléletmód hassa át, amely majd egész orvosi 

tevékenységükre jellemző lesz. A primer, szekunder és tercier prevenció fontosságának és lehetőségeinek 

megismertetése a fogorvoslás valamennyi szakterületén. Bevezetés a klinikai gyakorlatokba. 

 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

 

A Konzerváló Fogászati Klinika oktatja a III. éves fogorvostan-hallgatóknak külön, kötelező, önálló 

tárgyként a Preventív Fogászatot. Az 5. szemeszterben heti egy óra elmélet és két óra gyakorlati ill. 

szemináriumi foglalkozás, a 6. szemeszterben heti egy óra előadás az alábbi rendben történik. 

 

Az 5. szemeszter anyaga: 

 

Előadások: 

 

1. Preventív fogászat- bevezetés 

2. Caries, Caries-etiológiája. Dentális plakk 

3. Caries epidemiológiája, Caries indexek, Rizikótényezők 

4. Caries incipiens és remineralizáció 

5. A fognyaki érzékenység, a dentin-hiperszenzitivitás és az erozió 

6. A táplákozás szerepe a caries prevencióban 

7. Szájhigiéne- Fogpaszták 

8. Szájhigiéne - fogkefe, kiegészítő eszközök 

9. Demonstráció 

10. Fluoridok 

11. Szisztémás és lokális fluorid-prevenció 

12. Barázdazárás 

13. A szájhigiénikusok szerepe a fogászati praxisban 

14. Fogászati kezelés és prevenció idős betegeknél 

 

 

 



 

 

Gyakorlatok/szemináriumok: 

 

Klinikai munkahely  (szeminárium) 

Anamnézis, status (szeminárium) 

Caries diagnosztika  (szeminárium) 

Szájhigiénés indexek  (szeminárium) 

Caries diagnosztika  (gyakorlat) 

Plakkfestés (gyakorlat) 

Parodontlógia  (szeminárium) 

Fogazati rendellenességek  (gyakorlat 

Szájhigiénés  kabinet (gyakorlat)                              

Polírozás, depurálás (gyakorlat) 

Status, anamnézis  (szeminárium) 

Szájhigiéne  (szeminárium) 

 Nyomelemek, vitaminok  (szeminárium) 

 Remineralizáció  (szeminárium) 

 

Az előadásokon elhangzott ismereteket a hallgatók a szemináriumi és klinikai gyakorlatokon egészítik ki 

és mélyítik el. 

 

 

A 6. szemeszter anyaga: 

 

Előadások: 

 

 

1. Csoportprofilaxis. Tervezés és szervezés 

2. Profilaxis az iskolában 

3. Fogászati prevenció várandós kismamáknál és az intaruterin élettől a kisgyermek 

hároméves koráig 

4. A fogágybetegség. Epidemiológiai vonatkozások. Pathomechanizmus és diagnosztika 

5. A fogágybetegségek megelőzésének stratégiája 

6. Integrált preventív fogászat. Konzerváló fogászat 

7. Integrált preventív fogászat. Konzerváló fogászat. Tömések finírozása, polírozása 

8. Integrált preventív fogászat. Fogpótlástan 

9. Integrált preventív fogászat. Gnatológia 

10. Környezeti és iatrogén ártalmak 

11. Infectio kontroll 

12. A fogazati rendellenességek megelőzésének lehetőségei 

13. Szájüregi daganatok, daganatmegelőző elváltozások 

14. Katasztrófa-orvostudomány Preventív fogászati vonatkozásai. Környezetvédelem 

 

 

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. 



 Az előadásokról, illetve gyakorlatokról történő hiányzás pótlására nincsen 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, valamint pótlási lehetőség nincsen, ezért a távolmaradás igazolása 

nem szükséges. 

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezései iránymutatók.  

A félévközi ellenőrzések (dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk 

lehetősége: 

 

Az évközi számonkérés formái: az 5. szemeszterben egy kötelezően megírandó teszdolgozat, mely 50%-

os eredmény felett tekinthető sikeresnek. 

A sikertelen dolgozat javítására adott lehetőségek száma a szorgalmi időszakon belül kettő. 

A demonstráció időpontját és témáját a tanév kezdetekor ismertetjük hallgatóinkkal. 

 

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

számát és típusát is): 

 

5. szemeszter: Az előadásokról és gyakorlatokról/szemináriumokról való hiányzás semmilyen címen nem 

haladhatja meg sem az előadások, sem a gyakorlatok/szemináriumok 25%-át. 

 

A minimum elégségesre megírt tesztdolgozat, amelyek 50%-es eredmény felett tekinthető sikeresnek. 

Megfelelő aktivitás a gyakorlatokon 

 

6. szemeszter: max. 25% hiányzás az előadásokon. 

A vizsgára bocsátás feltétele a szemeszter végi aláírás megszerzése és a leckekönyvben történt rögzítése.  

 

 

Az osztályzat kialakításának módja: 

 

Gyakorlati jegy (5. szemeszter): A gyakorlati jegy meghatározásakor a gyakorlatvezető figyelembe 

veszi: 

 a tesztdolgozat érdemjegyét 

 a gyakorlatokon kifejtett aktivitást   

 

Szigorlat (6. szemeszter):  
 

2 vizsgakérdés - 1-5 érdemjegyek.  

Bármelyik vizsgakérdés elégtelenre teljesítése elégtelen vizsgajegyet jelent. 

 

A vizsga típusa: Szóbeli, szigorlat 

Vizsgakövetelmények: 

Szigorlat (II. félév): A vizsga mindkét szemeszter teljes tananyagának számonkérése. 

                                  Szóbeli vizsga  elméleti kérdésekből áll, amik a klinikai honlapon megtalálhatóak. 

A vizsgajelentkezés módja: Neptun-rendszerben. 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: 

A Neptun-rendszerben az aktuális egyetemi és kari előírások szerint. 

 



A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: 

Vizsgáról való távolmaradás esetén a TVSZ rendelkezése iránymutató. 

 

 

 

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom 

listája: 

Tankönyvek : 

 Preventív fogászat. Szerkesztette: Nyárasdy Ida és Bánóczy Jolán 

Medicina, Budapest , 2009. (magyar) 

 Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, 

Franklin Garcia-Godoy – 5th ed. Appleton Lange, Stamford, Connecticut, 

 1999. ISBN 0-8385-8129-3 (angol) 

 Klaus-Dieter Hellwege: Die Praxis der Zahnmedizinischen Prophylaxe 

Thieme Verlag, Stuttgart, 2003. 

 Christian Splieth: Professionelle Prävention 

Quintessenz Verlag, Berlin, 2000.(német) 

 

Ajánlott irodalom: 

 Primary Preventive Dentistry. Edited by Norman O. Harris, 

Franklin Garcia-Godoy – 5th ed. Appleton Lange, Stamford, Connecticut, 

 1999. ISBN 0-8385-8129-3 

 The Prevention of oral disease. Third edition. 

Edited by J.J. Murray, Oxford University Press, 

Oxford, New York, Tokio, 1996. ISBN 0 19 2624571 

 Fluoride in Dentistry. Second edition. 

Edited by O. Fejerskov, J. Ekstrand, B.A. Burt, 

Munksgaard, Copenhagen, 1996. ISBN 87-16-22282-2 

 Hans-Jürgen Gülzow: Präventive Zahnheilkunde: 

Grundlagen und Möglichkeiten der Karies- und Gingivitisprophylaxe 

Carl Hansen Vergal, München, Wien, 1995. ISBN 3-446-17385-4 

 

További segédanyagok: 

Konzerváló Fogászati Klinika honlapján. 

 

 

 


