DENTOALVEOLARIS SEBÉSZET
szakvizsga megszerzésének követelményrendszere*
Ismerni kell:
malignus tumorral diagnosztizált beteg szájsebészeti előkészítését/szanációját
maxillofaciális traumatológia
a rehabilitáció helye a maxillofaciális daganatok komplex terápiájában
az ajak- és szájpadhasadék sebészete, a gyermekfogászat és a fogszabályozás helye a
komplex terápiában
a dysgnathiák sebészi kezelése
orthodontiai sebészeti alapfogalmak
fejlődési rendellenességek
szájüregi daganatok felismerése, a betegek irányítása, tennivalók elméletben
Ismerni és alkalmazni kell:
fogak, gyökerek eltávolítása, fogak megtartó kezelésének sebészi módszerei
áttörésben visszamaradt fogak sebészi ellátása (impaktált, retineált fogak)
a maxillofaciális tájék cystái és gyulladásai
a preprotetikai sebészet, az implantológiai sebészi vonatkozásai
nyálmirigybetegségek diagnosztikája és terápiája
a temporomandibularis ízület betegségeinek diagnosztikája és terápiája
a szájüreg és az arc neurológiai vonatkozásai
nyaki terimék differenciáldiagnosztikája
rizikóbetegek (pl.: MRONJ, állcsonti besugárzás, vérzékeny) szájsebészeti ellátása
Elvégzendő beavatkozások:
Beavatkozás
Extractio
Gyökércsúcs rezekció:
felső front és premolaris:
felső front és premoláris retrográd gyt.
alsó front és premolaris:
felső molaris:
alsó molaris:
Műtéti fogeltávolítás:
alsó bölcsesség:
felső bölcsesség:
retineált fogak:
betört gyökér eltávolítás:
2 cm-nél kisebb állcsont cysta műtéti megoldása:
2 cm-nél nagyobb állcsont cysták műtéti megoldása:
(ha szükséges arcüreg műtéttel kiegészítve)
cysta szűkítő készülék:
Arcüreg műtétek:
krónikus sipolyzárás:
sinusplasztika
radix in antro
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Nyálmirigy betegségek:
intraorális nyálkő eltávolítás
akut és krónikus nyálmirigy gyulladások kezelése
Dentális gyulladások kezelése:
~ intraorális
~ extraorális
Nem fogeredetű gyulladások kezelése
Preprotetikai műtétek:
csontformáló műtétek
Lágyrészformáló műtétek:
fibroma, haemangioma
vestibulumplastika
granuloma fissuratum (összesen)
frenulectomia
Augmentációs műtétek:
intraorálisan nyert saját csont
csontpótló anyagokkal
Sinus lifting:
Implantatio:
Precancerosus betegek kezelése:
(leukoplakia, lichen stb.)
Trauma:
konzervatív törés-kezelés
dentális sínezés
arc-lágyrész sérülés ellátása
látlelet felvétel
Arc és nyak bőrén kisebb plasztikai beavatkozás:
(hegkimetszés, „Z” plasztika, stb.)
TMI diagnosztika, konzervatív kezelés
MRONJ konzervatív ellátása
Biszfoszfonát nekrózis sebészi ellátása
(max.fac.sebész felügyelettel)
Biszfoszfonát rizikóbeteg szájsebészeti ellátása
(max.fac.sebész felügyelettel)
Trauma (dentális, dentoalveoláris, lágyrész) és dentális gyulladások
intraorális ellátása GYEREKEKNÉL
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* A kiegészítő szaktárgyak (Fogszabályozás, Gyermekfogászat, Konzerváló fogászat és Fogpótlástan,
Parodontológia) követelmény rendszerét meghatározott elméleti és gyakorlati teljesítmények szerint
a közös törzsképzés tematika tartalmazza.
Budapest, 2019. március 21.
Dr. Németh Zsolt s.k.
egyetemi docens, past president
Magyar Arc-, Állcsont- Szájsebészeti Társaság
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