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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. 

 

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.  
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Tárgyi feltételek: a dentoalveoláris szájsebészeti tevékenységhez, vagy a parodontológusi 

tevékenységhez előírt tárgyi minimumfeltételek megléte kiegészítve a rendelő által 

használatos fogászati implantációs készlet műszereivel. 

 

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.  
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