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A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tájékoztatója 

IV. és V. éves fogorvoshallgatók számára 
 

 
A  gyermekfogászat és fogszabályozás oktatásának célja, hogy  a hallgatók elsajátítsák mindazokat az 

elméleti és gyakorlati ismereteket, melyeket a fogorvosi diploma megszerzésének feltételeit 

meghatározó kormányrendelet előír, valamint , hogy a gyermekfogászat és fogszabályozás 

szakterületen magas szintű elméleti és gyakorlati tudásra tegyenek szert a diákok. 

 

A hallgató elméleti tudását az előadásokon, a tankönyvből és a javasolt szakirodalomból, valamint a  

gyakorlatokon a gyakorlatvezető által tartott kiscsoportos oktatás keretében szerezheti meg.   

 

A gyakorlati munka, azaz a páciensek kezelésének feltétele a hallgató megalapozott elméleti tudása, 

melyről a gyakorlatvezető a kezelés megkezdése előtt meggyőződik.  

A gyakorlatok nagy része betegkezelés, amely három módon történik: 

 

1. demonstráció/az oktató bemutatja a kezelést / 

2. közös munka / részben az oktató, részben a hallgató végzi /  

3. önálló munka / a hallgató az oktató utasítása alapján és ellenőrzésével önállóan végzi / 

 

A gyakorlatokon a H betűvel jelölt védőköpeny használata kötelező. 

 

I. Gyermekfogászat  
A hallgató minden páciens esetében az általános  és fogászati  anamnézis felvétele után rögzíti a 

szájüregi statust -  mely tartalmazza a nyálkahártya és lágyrészek vizsgálatának eredményét, a fogak 

állapotát  ( tömés, szuvasodás ) és a fogazati rendellenességeket - melyet az oktató ellenőriz. 

A kezelési terv  gyakorlatvezető által történt jóváhagyása után kezdődhet a tényleges kezelés – tömés, 

tejfogak elcsiszolása, barázdazárás, esetleg endodonciai beavatkozás, fogkőeltávolítás stb. - melynek 

minden fázisát az oktató ellenőrzi. A gyermekfogászati gyakorlati munka része a szájhigiénés és 

táplálkozási tanácsadás ( instruálás, motiválás) is. 

A gyakorlatvezető a gyakorlat végén a hallgató „ penzum-lapján” rögzíti a hallgató által végzett 

munkát.  

 

Tantárgyi követelmények: 

     A tárgy oktatása kapcsán az előadásokról illetve gyakorlatokról történő hiányzás megengedett 

mértéke külön-külön maximum 25% (nem több, mint 3 alkalom). 

 

A gyakorlatokról történő hiányzás pótlására 2 alkalommal van lehetőség. 

Az évközi számonkérés írásban történik. A dolgozat elektronikus úton kitölthető tesztet jelent. Az őszi 

félévben gyermekfogászatból és fogszabályozásból is 1-1 demonstráción kell megfelelniük a 

hallgatóknak. Ezeknek tervezett időpontja: gyermekfogászatból a 13. hét. A tavaszi félévben 1 

demonstráció kerül megrendezésre a 9. héten. A dolgozat 50% feletti eredmény esetén sikeres. 

Sikertelen demonstráció javítására a szorgalmi időszakban egy alkalommal van lehetőség. A 

gyakorlatok folyamán a gyakorlati készség ellenőrzésére kerül sor. 

 

A félév végi érdemjegy (gyakorlati jegy) meghatározása: Az írásbeli dolgozatok eredményeinek 

átlagából és a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény értékeléséből adódik, melyek 1/3 – 2/3 arányban 

határozzák meg a gyakorlati jegyet. A gyakorlati készség értékelésekor egyetlen elégtelen részjegy is a 

gyakorlati jegy egészének elégtelenségét vonja maga után. 
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A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: 25%-ot meg nem haladó hiányzás; legalább elégséges 

gyakorlati teljesítmény, és az írásbeli számonkérések legalább elégséges eredménye. 

  

A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése és a leckekönyvben történt rögzítése.  

 

Vizsgaforma: szigorlat a 10. szemesztert követően. 

 

II. Fogszabályozás       
Az orthodontia teljes spektrumának megismertetésén belül különösen nagy hangsúlyt fektetünk a 

hallgatók ismereteinek megalapozására a következő területeken: 

 

1. Aetiologia  

2. Preventio         

3. Diagnosztika  

4. Korai kezelések 

5. Fogszabályozó kezelés rögzített és kivehető készülékekkel 

6. Az orthodontia összefüggései a fogászat más szakterületeivel 

 

A hallgató az orthodontia gyakorlaton az oktató utasításának megfelelően a betegkezelés különböző 

fázisaiban vesz részt. 

 

anamnézis, betegvizsgálat, Rtg ( OP, telertg), 

lenyomatvétel, rtg és modellanalízis,  

diagnózis felállítása  

kezelési terv készítése  

készülék tervezés  

részvétel a kezelés folyamatában 

 

Tantárgyi követelmények: 

     A tárgy oktatása kapcsán az előadásokról illetve gyakorlatokról történő hiányzás megengedett 

mértéke külön-külön maximum 25% (nem több, mint 3 alkalom). 

 

A gyakorlatokról történő hiányzás pótlására 2 alkalommal van lehetőség. 

 

Az évközi számonkérés írásban történik. A dolgozat elektronikus úton kitölthető tesztet jelent. Az őszi 

félévben gyermekfogászatból és fogszabályozásból is 1-1 demonstráción kell megfelelniük a 

hallgatóknak. Ezeknek tervezett időpontja: fogszabályozásból a 12. hét. A tavaszi félévben 1 

demonstráció kerül megrendezésre a 8. héten. A dolgozat 50% feletti eredmény esetén sikeres. 

Sikertelen teszt javítására a szorgalmi időszakban egy alkalommal van lehetőség. A gyakorlatok 

folyamán a gyakorlati készség ellenőrzésére kerül sor. 

 

A félév végi érdemjegy (gyakorlati jegy) meghatározása: Az írásbeli dolgozatok eredményének 

átlagából és a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény megítéléséből adódik, 1/3 – 2/3 mértékben esnek 

latba. A gyakorlati készség értékelésekor egyetlen elégtelen részjegy is a gyakorlati jegy egészének 

elégtelenségét vonja maga után. 

 

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: 25%-ot meg nem haladó hiányzás; legalább elégséges 

gyakorlati teljesítmény, és az írásbeli számonkérések legalább elégséges eredménye. 
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A vizsgára bocsátás feltétele a félév végi aláírás megszerzése és a leckekönyvben történt rögzítése.  

 

Vizsgaforma: szigorlat a 10. szemesztert követően. 

 

III. Fogszabályozási propedeutika: 

A képzés célja 

A hallgatók felkészítése a fogszabályozó betegellátás gyakorlati feladataira, elsősorban a manuális 

készség fejlesztése révén.  

A részletes tematikának megfelelően, az aktuális készülékcsoportok bemutatása mintán, és/ vagy 

multimédiás módszerekkel. A készülékek aktiválása, drót- és ívhajlítási gyakorlatok végzése önállóan. 

Bracket ragasztás modellre egyénileg. Fantom gyakorlat végzése egyénileg typodont segítségével. A 

gyakorlatokat a hallgatók a gyakorlatvezetők felügyeletével és irányításával végzik. 

 

Részletes tematika 

1. Készülékek osztályozása, funkcióinak alapelvei, az orthodontiai erőrendszerek  

biomechanikája  

2. A kivehető készülékek működése, aktiválása, elemei, dróthajlítási gyakorlat 

3. Az orthodontiaban alkalmazott fémötvözetek tulajdonságai, felhasználhatóságuk,  

dróthajlítási gyakorlat 

4. A multiband készülékek aktiválása, elemei, kiegészítői, bracket ragasztás  

5. A typodont működési elve, alkalmazása, ligírozási ismeretek 

6. Ívhajlítás modellre, typodont használata 

7. Súrlódásmentes rendszerek, loop hajlítás modellre 

 

Tantárgyi követelmények: 

A tárgy oktatása kapcsán a gyakorlatokról történő hiányzás megengedett mértéke maximum 25% (nem 

több, mint 1 alkalom). 

 

A gyakorlatokról történő hiányzás pótlására 1 alkalommal van lehetőség. 

 

Az évközi számonkérés írásban, a kurzus végén, teszt formájában történik. A dolgozat eredménye 

50% felett sikeres. Sikertelen dolgozat javítására a szorgalmi időszakon belül egy alkalommal van 

lehetőség.  

A gyakorlatok folyamán a gyakorlati készség ellenőrzésére kerül sor. 

 

A félév végi érdemjegy (gyakorlati jegy) meghatározása: Az írásbeli dolgozat eredményéből és a 

gyakorlatokon nyújtott teljesítmény értékeléséből adódik – 1/3 – 2/3 arányban. A gyakorlati készség 

értékelésekor egyetlen elégtelen részjegy is a gyakorlati jegy egészének elégtelenségét vonja maga 

után. 

 

A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: 25%-ot meg nem haladó hiányzás; legalább elégséges 

gyakorlati teljesítmény, és az írásbeli számonkérés legalább elégséges eredménye.  

 

IV.A tanulmányi előmenetel ellenőrzésének módjai:    

Félév elismerés:     
A hallgatók a tantervben előírt elméleti és gyakorlati órákat kötelesek látogatni. A félév nem 

érvényesíthető a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat  (továbbiakban TV ) 31.pontja szerint, az ha az adott 

szorgalmi időszakban a gyakorlatokról a hiányzás meghaladja a 25%-ot. Az eredményes gyakorlati 

oktatás nélkülözhetetlen feltétele, hogy a hallgató a gyakorlatokon pontosan jelenjen meg. Három 

késés egy hiányzásnak számít. A hallgató csak az oktató engedélyével távozhat el a gyakorlatról.  
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Osztályozott gyakorlati jegy (1-5):     
Mindkét szemeszter a hallgatók teszt-vizsgákat tesznek a félév előadásainak anyagából, melynek 

eredménye a félév végi osztályzatba beszámít. A félév értékelését a teszt és a gyakorlati munka 

eredménye adja.  

 

Mindkét félév végén a hallgató a gyakorlatvezetőtől gyakorlati jegyet kap a következők alapján: 

   - a gyakorlatokon való részvétel és aktivitás, a gyermekfogászat és orthodontia iránt              mutatott  

érdeklődés megítélése 

- az elméleti tudás felmérése a kiscsoportos oktatás keretén belül szóban, ill. írásban 

 - tesztírások, melynek eredménye a gyakorlati jegy 33 %-át képezi. 

- a gyakorlati munka megítélése a penzumlapokon feltüntetett teljesítmény alapján 

 

A gyakorlati jegyet az oktató a titkárságra adja le, ahol azt a hallgató indexébe bejegyzik, és a 

tanszékvezető aláírja. A hallgatók az indexet a szorgalmi időszak végén adhatják be a titkárságra.  

 

Vizsga: 
A 10. félév végén a hallgatók vizsgát (szigorlat) tesznek, melyen előre megadott tételekből húznak 

két-két kérdést. Kettőt fogszabályozásból, kettőt gyermekfogászatból. 

 

A szigorlati tematikát a hallgató a 10. félév elején megkapja. A vizsgára, bocsátás feltételeire a TV III. 

63., 64., pontjai a mérvadóak. Sikertelen vizsga esetén a minimális „kivárási idő” 3 nap a következő 

vizsgáig. 

 

Vizsgára jelentkezés:     
A vizsgaidőszakban heti 3 vizsganap áll a hallgatók rendelkezésére, egy alkalomra maximum 10 fő 

jelentkezhet. Vizsgára jelentkezés és vizsgaidőpont módosítás a NEPTUN program szabályai szerint 

történik.  

 

Szakdolgozat: 
A szakdolgozat leadási határideje 2018. február 15.    

 

 

Ajánlólevél: 

Azok a végzett hallgatók kaphatnak ajánlólevelet, akiknek gyermekfogászat és fogszabályzás 

szigorlata jeles (5) eredménnyel zárult.  

 

 

 


