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Az implantológiai ellátással 
kapcsolatos kérdések 

• Szemléletváltás (invazív-
noninvazív) 
 

• Ki implantálhat (szakvizsga-
liszencvizsga) 

• EEKH regiszter 
 

• Community dentistry 
implantológiai vonatkozásai 
 

• Minden fogorvos implantológus 
 

• Implantológiai panaszügyek 
kivizsgálásának lehetőségei 
 



Invazív beavatkozás -Non invazív 
beavatkozás 

   



Invazív beavatkozás 

"A beteg testébe bőrön, nyálkahártyán vagy más 
testnyíláson keresztül behatoló fizikai beavatkozás, 
ide nem értve a beteg számára szakmai 
szempontból elhanyagolható kockázatot jelentő 
beavatkozásokat." (1997. évi CLIV. törvény az 
egészségügyről)  

A non-invazív gyógyító eljárás során nincs szükség 
sebek ejtésére, a kívánt hatást tűszúrások, műtéti 
feltárás és az ezekkel járó kellemetlenségek nélkül 
érhető el. 
 (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről)  

 

Non invazív beavatkozás 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%B3-megel%C5%91z%C5%91_elj%C3%A1r%C3%A1sok
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%B3-megel%C5%91z%C5%91_elj%C3%A1r%C3%A1sok
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%B3-megel%C5%91z%C5%91_elj%C3%A1r%C3%A1sok




Invazív-non invaziv beavatkozás 
átértékelése 



Ki implantálhat? 



Ki implantálhat? 
. 

http://www.mafit.org/index.php/component/content/article/904-tudastar/26-a-
fogaszati-implantologia-aktualis-iranyelvei.html 



Ki implantálhat? 
http://semmelweis.hu/fszoi 



 
Állásfoglalás 

fogászati implantólógiai tevékenység személyi 
és tárgyi feltételeiről 

 
 

Az fogászati implantológiai eseteket három csoportba oszthatjuk. Egyszerű, összetett és 

bonyolult implantológiai eseteket különböztethetünk meg.  

 

Az egyszerű esetekhez soroljuk azokat az eseteket, amikor a műtéti kockázat alacsony. 

Jellemzői: megfelelő csontkínálat, egy ülésben történő behelyezés, ambuláns kezelés. 

Személyi feltételek: fogorvosi végzettség és fogorvosi végzettséggel megszerezhető 

szakorvosi képesítés (Fog- és Szájbetegségek szakorvosa, Konzerváló fogászat és 

Fogpótlástan szakorvosa, Parodontológia szakorvosa, Gyermekfogászat szakorvosa, 

Fogszabályozás szakorvosa, Dentoalveoláris szájsebészet szakorvosa), vagy általános orvosi 

végzettség Szájsebészeti és Arc- Állcsontsebészet szakorvosa szakorvosi képesítéssel.  

Tárgyi feltételek: a fogorvosi tevékenységhez előírt tárgyi minimumfeltételek megléte 

kiegészítve a rendelő által használatos fogászati implantációs készlet műszereivel. 



Összetett eset 

Az összetett esetekhez soroljuk azokat az eseteket, amikor a műtéti kockázat számottevő. 

Jellemzői: kis csontkínálat, csont augmentáció, csontpótlás, kétfázísú behelyezés, ambuláns 

kezelés. 

Személyi feltételek: fogorvosi végzettség és Dentoalveoláris szájsebészet szakorvosa, 

Parodontológia szakorvosa végzettség, vagy általános orvosi végzettség Szájsebészeti és Arc-

Állcsonsebészet szakorvosa szakorvosi képesítéssel.  

Tárgyi feltételek: a dentoalveoláris szájsebészeti tevékenységhez, vagy a parodontológusi 

tevékenységhez előírt tárgyi minimumfeltételek megléte kiegészítve a rendelő által 

használatos fogászati implantációs készlet műszereivel. 



Bonyolult eset 
 

A bonyolult esetekhez soroljuk azokat az eseteket, amikor a műtéti kockázat jelentős. 

Jellemzői: jelentős állcsonthiányok, illetve állcsont deformitások, extraorális csontpótlás, 

posttraumás esetek, malformációs esetek, valószínű műtéti szövődmények.   

Személyi feltételek: fogorvosi végzettség és Dentoalveoláris szájsebészet szakorvosa 

végzettség jelentős tapasztalattal, vagy általános orvosi végzettség Szájsebészeti és Arc-

Állcsonsebészet szakorvosa szakorvosi képesítéssel jelentős tapasztalattal.  

Tárgyi feltételek: a dentoalveoláris szájsebészeti tevékenységhez előírt tárgyi 

minimumfeltételek megléte kiegészítve a rendelő által használatos fogászati implantációs 

készlet műszereivel, valamint szájsebészeti fekvőosztályos háttér. 

 

A fogászati implantológiai tevékenységhez szükséges a rendszeres, kurzusok keretében 

megszerezhető akkreditált képzés és továbbképzés. A külföldön megszerzett implantológiai 

képesítéseket, illetve végzettségeket esetenként kell mérlegelni.  

 

A fenti állásfoglalást a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumával és a Magyar 

Fogorvosok Implantológiai Társaságával történt egyeztetés során alakítottuk ki. 

 

Az állásfoglalást az Országos Tiszti Főorvos, illetve az OSZMK Főigazgató Főorvosa 

kérésére készítettük.  

 

Budapest, 2010. november 13. 

Dr. Kivovics Péter 

Egyetemi Docens 

Az Orvostudomány Kandidátusa 

Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelügyelő Főorvos 



Szakvizsga - Liszencvizsga 



Szakvizsga - Liszencvizsga 

42/2007. (IX. 19.) EüM rendelet 
a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész 
és klinikai szakpszichológus 
szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. 
(XII. 25.) EüM rendelet 
módosításáról 

Jogszabálykereső 
Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet  

Hatályos: 2012.09.16 - 2013.01.02 

 
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről 

2012.09.16 

2013.01.02 

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről 



Szakvizsga - Liszencvizsga 



Szakvizsga - Liszencvizsga 



Implantációs regiszter 













A community dentistry 

implantológiai vonatkozásai 



A Community Dentistry fogalma 
The mission of this department is to eliminate disparities in 
health status and access to health care services, promote 
optimal oral health, and prevent disease through our research, 
teaching, and service. 
 

• Through our research, we strive to integrate behavioral, 
social, economic, and cultural factors into 
interdisciplinary multi-level studies of health. 
Experimental, epidemiologic, and clinical studies form 
the basis for the portfolio of current research on pain, 
oral cancer detection and prevention, tobacco use, access 
to care, as well as ethnic and gender health disparities. 

 

• Through our teaching, our goal is to expand students’ 
understanding of the impact of behavioral, social, 
economic, and cultural factors on the occurrence of 
disease across the lifespan with emphasis on oral disease 
and delivery and utilization of health services. Our 
instruction reflects our commitment to increase student 
sensitivity to the influence of culture on health and well-
being. We seek to develop a generation of health care 
professionals that understands the community context in 
which it works and has the tools to incorporate a 
culturally-appropriate, evidence-based approach into 
clinical practice. 

 

• Through our service, we seek to increase the knowledge 
of our colleagues within the University, the broader 
healthcare and research communities, and the public 
about current health-related issues affecting the overall 
well-being of all citizens ultimately to improve 
treatment, enhance access, and influence healthcare 
policy. 

 

http://dental.ufl.edu/departments/community-dentistry-and-behavioral-science/ 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PqgPZsrCQMe6yM&tbnid=GjEoi7NAI2CjmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://depositphotos.com/3465759/stock-photo-Tooth-dental-caries.html&ei=Ll5-UtP7KcPXtQaipoCgCQ&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNHMQsjRlI2PtcBziWLhojfHzF0rSg&ust=1384099662040668
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ot7BPososTFY-M&tbnid=u3LgQVc7cQ18BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thequit.org/tools-resources/motivation-pictures-stories/cancer-pictures/&ei=bmB-UtXqNYTetAbZ5oCwCg&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNGek7KXGNrmJEerMiRjex3VpU58YA&ust=1384100325641097


Community dentristy – Cosmetic dentistry 

Community dentistry Cosmetic dentistry 

Kivovics, P. and Csadó, K.: 
Systems for the Provision of Oral Health Care int he Black See Countries Part 7. Hungary 
Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries Vol. IX, No. 4. 193-199. 2010. 
 



Community implant dentristy – Implant 
dentistry 

Community implant dentistry Implant dentistry 

Kivovics, P. and Csadó, K.: 
Systems for the Provision of Oral Health Care int he Black See Countries Part 7. Hungary 
Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries Vol. IX, No. 4. 193-199. 2010. 
 



Minden fogorvos implantológus! 







A Minőségügyi szakfőorvosok és a Szakfelügyelő főorvosok 
helye az egészségügyi irányítási struktúrában 

    GYEMSZI 
• Minőségügyi 

szakfőorvosok 
• Fog- és Szájbetegségek (2 

fő) 

• Arc- és Állcsontsebészet 
(2 fő) 

    ÁNTSZ-OTH 
• Szakfelügyelő 

főorvosok 
• Fog- és Szájbetegségek 

(17 fő) 

• Arc- és Állcsontsebészet 
(5 fő) 

 

 



A Minőségügyi szakfőorvosok és a Szakfelügyelő 
főorvosok fő feladata 

  Minőségügyi 

szakfőorvosok 

• Irányítás, elemzés, 
ellenőrzés 

 

  Szakfelügyelő   

főorvosok 

• Panaszügyek 
kivizsgálása 

 

 



Implantológiai panaszügyek 
kivizsgálásának lehetőségei 

Kivovics P.: 

     A panaszügyek lebonyolításának menete (könyvfejezet) 

     Fogorvosipraxis-menedzsment 2009. december 1-45 oldal 

 



Ki ad, ki adhat szakvéleményt? 

• Szakfelügyelő főorvos 

 

• Igazságügyi 
fogorvosszakértő 

 

• Igazságügyi 
orvosszakértő fogorvos 
közreműlödő 

 

A többi csak vélemény 
 



kivo 

A feljelentős beteg 
• „Jaj! Abbahagyom az 

egészet.” 
• „Pedig milyen jóban voltunk!” 
• „De hát ő kérte!” 
• „De hát ő mondta!” 
• „De hát megbeszéltük!” 
• „De hát nem volt idő!” 
• „De nem lehet mindent 

leírni!” 
• Igazam van–e? Kit érdekel? 
• Hibáztam-e?  
• „Elnézést kérek!” 
• Ügyvéd? Bíróság?  
• Visszafizetés? 



Mi a jövő? 




