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Fogszabályozás – 6 hónapos klinikai gyakorlat 
Elméleti/gyakorlati posztgraduális oktatás 

Képzési tematika 
 

Programfelelős: Dr. med habil Rózsa Noémi Katinka MSc, PhD, 
Egyetemi docens, klinikaigazgató 

 
 
Elérhetőségek:  
email: rozsa.noemi@dent.semmelweis-univ.hu 
Telefon: +36-1-3187187, +36-1-4591500/59268 
Mobil: +36-30-9544462 
 
Oktatás: 1 teljes, azaz 5 munkanapos hét 10 hónapon keresztül 
Időtartam: 10 hét, januártól decemberig, július/augusztus - szünet 
Helyszín:  
Hétfő-csütörtök: SE FOK OC – Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 
Tóth Pál tárgyaló, V. emelet, a Klinika egyéb oktató- és kezelőhelységei. 
    Jelenléti ív aláírása érkezéskor és távozáskor naponta a titkárságon, 535. szoba. 
Péntek: változó –  páros-páratlan hét 
SE FOK OC – Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 
     Tóth Pál tárgyaló, V. emelet. 
    Jelenléti ív aláírása érkezéskor és távozáskor a titkárságon, 535. szoba.  
SE FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet (FSZOI) – tárgyaló, fsz. 
 

1. nap: Könyvtárnap, elméleti felkészülés, e-learning anyagok átnézése 
2. nap: Kedd: Elmélet/szeminárium/gyakorlat/esetbemutatás, távoktatás beszámoló;  
3. nap: Szerda: Gyakorlati oktatás szék mellett, a kijelölt klinikai szakorvos felügyelete alatt; 
4. nap: Csütörtök: Gyakorlati oktatás szék mellett, a kijelölt klinikai szakorvos felügyelete alatt; 
5. nap. Péntek: Elmélet/szeminárium/gyakorlat/esetbemutatás, „study club” jelleggel. 

 

Kedd: Elmélet/szeminárium/gyakorlat/esetbemutatás 

 Esetbemutatás: A 2. oktatási héttől kezdve minden alkalommal két szakorvosjelölt bemutat 1-1 esetet, 
teljes dokumentációval, a bemutatandó eset megtervezése, előzetes megvitatása; 

 Elméleti előadás interaktív jelleggel; 
 Gyakorlati oktatás szeminárium teremben mintán, mulázson stb. 

Időtartam: 08.30-14.00, ebédszünettel 
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A képzés célja, hogy a posztgraduális hallgatók korszerű dokumentációs protokollt építsenek be 
praxisukba, biztonságosan használják az irodalomkutatási stratégiákat, hogy klinikai döntéshozatalkor ne 
csak saját, vagy más tapasztalatára, hanem az irodalomra is tudjanak támaszkodni. Az előadások célja, 
hogy áttekinthessék az ortodoncia fejlődését és aktuális problémáit, az utána következő konzultáció pedig 
az irodalomkutatási és klinikai tapasztalatok megosztására és megvitatására szolgál. 

Részletes keddi elméleti programtervezet 10+1 oktatási hétre lebontva: 

1. hét: Bemutatkozás, előadástematika ismertetése, ismerkedés a Pubmeddel, Ncbi fiók létrehozása. 
Dokumentáció jelentősége az ortodonciában. Írásos és fotódokumentáció elkészítésének gyakorlati 
szempontjai. 

2. hét: Modellanalízis, funkcionális diagnosztika - legközelebbi alkalomra mindenki    hozzon 
magáról egy jó minőségű (nem kék) gipszmintát. Esetbemutatás – első alkalom. 

3. hét: Modellanalízis, funkcionális diagnosztika – gyakorlat.  
4. hét: Röntgendiagnosztika. Steiner-Hasund, Ricketts, Jarabak analízisek, Wits érték, CVMS Index, 

Natural head posture jelentősége. Elmélet + gyakorlat (ceruza, vonalzó, szögmérő szükséges). 
5. hét: TMI fiziológiás és patológiás működése. Arcíves regisztráció, artikulátor használatának 

bemutatása. Az ortodoncia parodontális vonatkozásai. 
6. hét: II. osztályú anomáliák kezelése. 
7. hét: III. osztályú anomáliák kezelése.  
8. hét: Szkeletális horgonylatok bemutatása, alkalmazási módok 
9. hét: Dysgnath műtéti kezelés tervezés bemutatása. Műtéti sablon készítése. 
10. hét: Légutak jelentősége, diagnosztika, OSAS.  
11. +hét: Igény szerint - Konzultáció, esetbemutatások (csak keddi napokon, opcionális) 

 

Péntek: Elmélet/szeminárium/gyakorlat/esetbemutatás, „study club” jelleggel  

Helyszín: változó – páros-páratlan hét 
 SE FOK OC – Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika 

     Tóth Pál tárgyaló, V. emelet. 
    Jelenléti ív aláírása a titkárságon, 535. szoba. – Záhonyi Éva 

 SE FOK Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet (FSZOI) – tárgyaló, fsz. 
Időtartam: 08.30-14.00, ebédszünettel 

A képzés célja, hogy a posztgraduális hallgatók különböző modern, rutinszerűen még nem használt 
eljárásokat, technikákat sajátítsanak el, saját eseteiket, kezelési terveiket, diagnosztikai metodikai 
nehézségeiket megtudják beszélni a kurzus vezetőivel, betekintést nyerjenek a digitális ortodoncia 
területére, megismerjék a sínterápia (aligner terápia) alkalmazási lehetőségeit, a különböző típusú 
intermaxilláris rendszerek használatát stb.  

 

Részletes pénteki programtervezet 10 oktatási hétre lebontva: 

1. Bevezetés a digitális ortodonciába, aligner/sínterápia 
2. Kezelés időzítése, kezelési idő becslése. Részárás, horgonylat  
3. Carriere rendszer bemutatása  
4. Helyhiány, résteremtési lehetőségek 
5. Okklúziós indexek (pro és kontra) 
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6. Andrews rendszer bemutatása 
7. Apláziás fogazat ellátása. Kompenzációs mechanizmusok:  arc/fogazat 
8. TMI screening, bruxismus  
9. Retencióstabilitás. Az ortodoncia határai 
10. Ortognátiai kezelések, „surgery first” problematikája 
11.  +1 - Konzultáció: igény szerint, csak pénteki napokon 

 

Megjegyzés:  

 A képzés az egyetemi oktatási rendszer, a tanév és a mindenkori órarend időbeosztásához igazodik.  
 Kezdési időpont minden év januárjában.  
 Maximális hallgatói létszám 5 fő, a gyakorlati napokon (hétfő, szerda, csütörtö), az elméleti 

napokon (kedd, péntek) 10 fő a társ egyetemi intézmények posztgraduális hallgatóival kiegészülve 
(SE FOK FSZOI, Heim Pál Korház és Rendelőintézet, Szent Rókus Korház, Fogszabályozási 
szakrendelés). 

 A klinikai gyakorlaton a posztgraduális hallgató által nem történik betegkezelés, ezért nem 
szükséges tutor kirendelése. 

 

Budapest, 2020.04.20. 

 

 


