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Gyermekfogászat – 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: 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. 
 
1. nap (hétfő): Elméleti felkészülés a heti tematikákból, e-learning anyagok tanulmányozása - könyvtár 

2. nap (kedd): Gyakorlati oktatás szék mellett, kijelölt klinikai szakorvos felügyelete alatt;  

3. nap (szerda): Részvétel a gyermek- és ifjúsági (iskola)fogászati ellátásban – Óvodai szűrésen, iskolai 
fogászati felvilágosító prevenciós előadásokon való részvétel – alkalomszerűen, előzetes megbeszélés 
alapján, külső helyszínen, maximálisan 3 fő; 

Külső helyszín: előzetes megbeszélés szerint a Bp. VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzati 
tanintézményekben 

 - egyébként: a gyermekfogászati ügyeletvezető mellett az ügyeletes, akut esetek megbeszélése – 
felelős: ügyeletvezető szakorvos 

4. nap (csütörtök): Általános érzéstelenítésben történő kezelésen való részvétel – alkalomszerűen, előzetes 
megbeszélés alapján, külső helyszínen, maximálisan 2 fő; 

Külső helyszín: MRE Bethesda Gyermekkorház, 1146 Budapest, Bethesda u. 3. 

 - egyébként: a gyermekfogászati ügyeletvezető mellett az ügyeletes, akut esetek megbeszélése – 
felelős: ügyeletvezető szakorvos 

5. nap: (péntek) Elmélet/szeminárium/esetbemutatás, „study club” jelleggel –  
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Tematika havi egy hetes elosztásban: 

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

2. Hét: Általános érzéstelenítésben végzett kezelések. 
3. Hét: Maradófogazati traumás sérülések ellátása. Apexogenesis, Apexifikáció. 
4. Hét: Különleges ellátást igénylő páciensek kezelés – szindrómás betegek, autisták. 

A gyermek- és ifjúsági fogászati ellátás sajátosságai. 
5. Hét: MIH – szindróma, etiológia, diagnózis, kezelési lehetőségek, esetbemutatás. 
6. Hét: A gyermekfogászati prevenció speciális szempontjai. Biofilm moduláció, cukorpótlók, 

édesítőszerek. 
7. Hét: Korai gyermekkori caries (ECC) – Speciális ellátási lehetőségek: Hall technika. 

Tejfogazati traumás sérülések ellátása. 
8. Hét: Non- és minimálinvazív technikák a gyermekfogászati gyakorlatban 

Karieszinfiltráció – ICON® kezelési technika bemutatása. 
9. Hét: A fogazati anomáliák korai felismerésének jelentősége, interceptív orthodontia és  prevenció. 
10. Hét: Légutak jelentősége, diagnosztika, OSAS. 
11. Hét. – opcionális – Konzultáció igény szerint. 

 
Megjegyzés:  

• A képzés az egyetemi oktatási rendszer, a tanév és a mindenkori órarend időbeosztásához 
igazodik.  

• Kezdési időpont minden év januárjában.  
• Maximális hallgatói létszám 3 fő, a gyakorlati napokon (hétfő, szerda, csütörtök), az elméleti 

napokon (kedd, péntek) 5 fő a társ egyetemi intézmények posztgraduális hallgatóival 
kiegészülve (SE FOK FSZOI, Heim Pál Korház és Rendelőintézet) 

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

 

 

 

Budapest, 2020.04.20. 

 

 


