PARODONTOLÓGIA
szakvizsga megszerzésének követelményrendszere*
Elméleti követelmények**
Ismernie kell:
 a fogágy anatómiáját (EM szintig) és élettanát
 a fogágybetegség epidemiológiáját
 a fogágybetegség etiológiáját
 a fogágybetegség kockázati tényezőit
 azokat az általános betegségeket, amelyek a fogágybetegség kockázati tényezői
lehetnek
 a parodontális góckérdés kutatásának legújabb eredményeit
 a fogágybetegség mikrobiológiai hátterét
 a fogágybetegség patomechanizmusát, progresszióját
 a fogágybetegségben lezajló immunológiai reakciókat
 a fogkőképződés mechanizmusát és jelentőségét
 a fogágygyulladásra kialakuló szervezeti reakciókat
 az AIDS szájtüneteit, hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 a fogágybetegség genetikai hátterét
 a szisztémás megbetegedések hatását a fogágyra és a fogágybetegség
lefolyására
 a fogágybetegségek szerepét az általános betegségek etológiájában
 gyógyszerek hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 a helyi tényezők szerepét az ínygyulladás és a parodontitis kialakulásában
 okkluzális erők hatását a fogágyra és a fogágybetegség lefolyására
 a gingivitis különböző klinikai formáit és azok etiológiai hátterét
 az ínymegnagyobbodás különböző klinikai formáit azok etiológiai hátterét
 a desquamatív gingivitist és legyen tájékozott az etiológiai hátterében
 a gyakoribb szájnyálkahártya betegségeket és ismerje etiológiai hátterüket
 a parodontális tasak kialakulásának patomechanizmusát
 a parodontitis klinikai formáit
 a csontveszteség kialakulásának patomechanizmusát és morfológiáját
 a speciális parodontális fogpótlástani irányelveket és a parodontális beteg protetikai
rehabilitációjának szempontjait
 a fogszabályozás parodontológiai vonatkozásait
 a szájhigiénikus feladatait, jogosítványait, legyen tisztában az ezzel kapcsolatos
kötelezettségeivel
Alkalmazza és legyen jártas:
 a fogágy klinikai vizsgálati módszereiben és a diagnózis felállításában
 a modern kiegészítő vizsgálati módszerekben
 a klinikai kép alapján a prognózis felállításában
 a kezelési terv kialakításában komplex ellátást igénylő esetekben
 a kezelési terv kialakításában rizikócsoportba tartozó beteg esetén
 a beteg motiválásában és instruálásában
 a parodontális műszerek használatában, karbantartásában






















az akut gingivitis különböző klinikai formáinak terápiájában
az akut parodontális- gingivális abscessus, perikoronitis terápiájában
a plakk-kontroll mechanikus módszereiben
a plakk-kontroll kémiai módszereiben
a krónikus parodontitis kezelésében
a parodontitis agresszív formáinak (korán kezdődő, rapid progrediáló és refrakter)
kezelésében
a parodontitis különböző klinikai formáinak kemoterápiájában
a HIV fertőzött betegek parodontológiai kezelésében
a parodontális sebészi módszerekben
a supragingivális depurálásban (polírozásban)
a subgingivális depurálásban (curettageban)
a gingivectomiában
a lebenyes műtéti technikákban
a regeneratív műtéti technikákban
a kombinált, parodontológiai és endodonciai ellátási módszerekben
a mucogingivális sebészi módszerekben
a periimplantitis klinikai és radiológiai jellemzőiben
a periimplantitis kezelési lehetőségeiben
a fogpótlástan parodontológiai vonatkozásaiban
a fenntartó parodontológiai kezelésben

Elvégzendő beavatkozások**
Beavatkozás
eset szám
Kezelt beteg
100
 mély subgingivális depurálás
40
 zárt curettage
10
 gingivectomia / gingivoplastica
5
 lebenyes típusú műtét
15
 mucogingivális műtét
5
 irányított szövetregenerációs esetek
5
 kombinált endo- parodontális esetek
5
 ún. rizikócsoportba tartozó betegek kezelése
5
 enosszeális implantátum beültetésben közreműködés
10
Gyakorlatban alkalmazza az infekció kontroll módszereit a parodontológiai beavatkozások
során.
A 100 eset megfelelő dokumentálása (minden csoportból legalább 1-1 esetet fotókkal is).
* A kiegészítő szaktárgyak (Konzerváló fogászat és Fogpótlástan, Dentoalveolaris sebészet,
Fogszabályozás, Gyermekfogászat) követelmény rendszerét meghatározott elméleti és
gyakorlati teljesítmények szerint a közös törzsképzés tematika tartalmazza.
** Teljesítendő továbbá, a „törzsképzés szakismereti blokkjaiban” szereplő Parodontológiai
blokk „Szájnyálkahártya betegségek” kurrikuluma.

