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Telemedicina: „magában foglalja az információs és kommunikációs technológiák által meghatározott egészségügyi 
szolgáltatások biztosítását, különösen, ahol a távolság akadályozza az egészségügyi ellátást” (eHealth 2010)

Teledentistry, a telemedicina fogászatban használt ágazata

Történelem – 1994 Total Dental Access Project (Rocca, Kudryk et al. 1999)

COVID-19 világjárvány hatása (Győrffy, Békási et al. 2020)

Ismeretek?
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Adatok gyűjtése a fogorvoslásban dolgozók és 
hallgatók digitális ismereteiről és a fogorvosi 

hivatás digitalizációjáról alkotott véleményükről

Célkitűzés



• Fogorvosoknak illetve fogorvostan hallgatóknak külön Google Forms alapú kérdőív

Célcsoport

• Szocio-demográfiai kérdések

• Prevenció használatára és digitális eszközeire irányuló kérdések

• Digitális egészségügyre való nyitottság

• Eldöntendő kérdések, rövid válasz és 1-5 skála

Kérdések

• Közösségi média

• Egyetemi rendszerek

• 1 hónap (2020. 11.26-12.26. a hallgatóknak, 2021. 02.04-03.05. az orvosoknak) kitöltési időintervallum a 2020/2021-es tanévben

Terjesztés

• Orvosok: 13 kérdés, 108 beérkezett válasz, 76 fogorvos, 21 fogászati páciens, 11 fogorvostan hallgató

• Fogorvostan hallgatók: 10 kérdés, 48 beérkezett válasz

Válaszok

• Pearson Khí-négyzet próba 

• Deszkriptív, non-parametrikus teszt

Statisztikai elemzés

Anyag és Módszer



Eredmények

Női dominancia
Életkor: főleg 20-

40 év között
Mi is az a

teledentistry? 

Prevenció 
fontossága és 

használata

Digitális 
eszközök

Továbbképzések



Eredmények I. – Életkori megoszlás, prevenció fontossága

Fogorvosok neme

Fogorvostan hallgatók neme

Prevenció fontossága a mindennapokban

Fogorvostan hallgatók

Fogorvosok



Eredmények II. – Digitális eszközök

Fogorvostan hallgatók

Fogorvosok



Eredmények III. - Továbbképzések

Egyetemi oktatás keretein belül teledentistry

tantárgy legyen-e?

Egyetem után mennyire használnának a 

hallgatók a digitális prevenciós eszközöket?

Teledentistry továbbképzés fontossága a fogorvosok szerint



Nyitott 
szemlélettel 

rendelkeznek

Fontos a 
prevenció

Kurrikulum
része, 

továbbképzések 
szükségesek

További 
információigény, 

technikai 
fejlődés 

követése

Megbeszélés



Konklúzió

Elnőiesedő szakma – fogorvosok közötti férfi-nő 
arány 40/60% körül mozog

Digitális fogászat a jövő – törekedni kell a folyamatos 
fejlődésre

Kurrikulum része, jelenleg szabadon választható 
tantárgyként van jelen



Köszönöm a 
figyelmet!
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