
A gyermekfogászat szakvizsgára felkészítő témakörök 

I. 

1. A gyermekfogászati komplex megelőzés alappillérei 

2. Helyes táplálkozás (cukorpótlók, édesítőszerek), szájhygiéne és a nyál szerepe             

3. Korai kezelés, barázdazárás               

4. A fluoridok alkalmazása 

5. Tej és maradófogak elszineződésének okai és kezelési lehetőségei       

6. A fogászati egészségnevelés (várandósok, gyermekek, nevelők) 

7. A fogazat fejlődésének folyamatos ellenőrzése, a rendellenességek korai felismerése 

8. A fogbetegségek szempontjából különösen veszélyeztetett gyermekek gondozása       

9. A tejfog persistencia, Hotz szisztémás extrakciós rendszere 

10. Korszerű caries diagnosztika 

11. A caries keletkezése, caries-elméletek, caries-indexek 

12. Epidemiológiai vizsgálatok szervezése, regisztrálása, értékelése 

13. A MIH aetiológiája, differenciáldiagnózisa 

14. Kamaszkori fogászati problémák (pircing, dohányzás, táplálkozási anomáliák stb.)  

          diagnosztikája és megelőzése 

15. A fogak fejlődése, a tejfogak áttörése, anatómiája 

16. A fogászati gondozás fogalma, szervezése 

17. A gyermekfogászat, mint speciális terület, összefüggései a fogászat egyéb területeivel 

18. A fogváltás mechanizmusa, fiziológiás és patológiás jelenségek a fogváltásban 

19. A caries aetiológiája, epidemiológiája 

20. Gyermekek fogászati kezelésének pszichológiai vonatkozásai 

21. Erózió, attrició, abrázió fogalmai, okai és kezelése 

22. A korai tejfog-extrakciók, a következmények megelőzése 

  



II. 

1. Ambuláns szájsebészeti beavatkozások gyermek- és ifjúkorban  

2.  Helyi érzéstelenítés lehetőségei gyermekkorban 

3. Nehezen kezelhető gyermekek ellátása 

4. Gyermekfogászati radiológia 

5. A tej- és maradófogak alaki és szerkezeti rendellenességei, terápiás lehetőségek 

6. Fogágybetegségek a gyermekkorban és ellátásuk 

7. A gingiva és a szájnyálkahártya betegségeinek etiológiája és kezelése 

8. Fogpótlások a gyermekkorban 

9. A tejfogak baleseti sérülései és ellátásuk 

10. A maradófogak baleseti sérülései (frakturák) és komplex ellátásuk 

11. A tej- és maradófogak számbeli és előtörési rendellenességei és a kezelés lehetőségei 

12. A tejfogazat szuvasodása és ellátása 

13. A tejfogak szuvasodásának következményes betegségei és ellátásuk 

14. A tej- és maradófogazat szuvasodásának összefüggései 

15. A maradófogazat szuvasodása és ellátása 

16. A maradófogazat szuvasodásának következményes betegségei és terápiája 

17. Modern tömőanyagok a gyermekfogászati gyakorlatban 

18. A fejlődésben lévő maradófogak gyökérkezelése, apexifikáció, apexogenesis 

19. Non- és minimál- invazív technikák és egyéb módszerek alkalmazása a gyermekfogászatban 

20. A tej- és maradófogak gyökérkezelésének összehasonlítása 

21. A maradófogak baleseti sérülései (luxatiok) és komplex kezelési lehetőségeik 

22. Ajak-és szájpadhasadékos gyermekek ellátása 

  



III. 

 

1. A fogazati rendellenességek occlusiós diagnosztikája 

2. Gyógyszerek alkalmazása a gyermekfogászati gyakorlatban (antimikróbás szerek) 

3. Premedikáció, postmedikáció 

4. Fogazati rendellenességek a tejfogazatban 

5. Rendszerbetegségben szenvedő gyermekek ellátása (szív és keringési betegségek, diabetes) 

6. Myofunkcionális trainerek alkalmazása 

7. A vérképzőrendszer betegségei, szájüregi tünetek, a fogászati kezelés speciális feladatai 

8. A gyermekkori fertőző betegségek és szájüregi tüneteik 

9. Gyógyszerek alkalmazása a gyermekfogászati gyakorlatban (analgeticumok, gombaellenes 

szerek, lokális szerek) 

10. A leggyakoribb gyermekkori szindrómák, endokrinopátiák 

11. Általános betegségek szájtünetei (légzőszervi-, vese- és fokozott görcskészséggel járó 

betegségek) 

12. Lokális fogazati rendellenességek a vegyesfogazatban 

13. Általános fogazati rendellenességek a vegyesfogazatban 

14. Parafunkciók (etiológia, megelőzés és terápia) 

15. Fogazati rendellenességeket okozó rossz szokások gyermekkorban 

16. Az orr és melléküregei, a tonsillák és a garat gyulladásai 

17. A gyermekkori parodontopátiák és megelőzésük 

18. Sürgősségi ellátás a fogorvosi rendelőben 

19. Fogászati góc a gyermekkorban 

20. Súlyos fogeredetű gyulladások, a fekvőbeteg ellátás indikációi 

21. Fogazati rendellenességek aetiológiája 

22. A legfontosabb beszédzavarok, jelentőségük, együttműködés a logopédussal 


