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A 

1. A preventív fogászat fogalma, helye a fogorvostudományban. A prevenció szintjei, a preventív 

szemlélet lényege 

2. Caries-diagnosztika 

3. Caries incipiens, a remineralizációs eljárások 

4. A dentalis plakk – biofilm 

5. Caries rizikó meghatározása, caries rizikópáciensek 

6. A dentintúlérzékenység és kezelése 

7. A dentális erózió 

8. Infekciókontroll – általános vonatkozások 

9. Az infekciókontroll a fogászatban 

10. Rizikócsoportok – rizikópáciensek 

11. A szájüregi daganatok epidemiológiája, kórokai,  primer prevenciója 

12. A cariesprevenció pillérei, az immunizációs lehetőségek a caries prevencióban 

13. A fluorid prevenció történeti áttekintése. A fluoridok hatásmechanizmusa 

14. Kollektív/egyéni fluoridprevenciós módszerek 

15. A korszerű fluoridprevenció 

16. A Fluoridok toxikológiája 

17. A dentalis plakk klinikai vizsgálata és megfestése 

18. Szájhigiénés indexek 

19. A táplálkozás szerepe a caries kialakulásában. Az ételek cariogenitása és acidogenitása 

20. Cukorpótlók, édesítő szerek 

21. A barázdazárás célja, anyagai 

22. A barázdazárás kivitelezése, kontrollja 

23. A fogágybetegség kórokai, pathomechanizmusa és diagnosztikája 

24. A professzionális szájhigiénés kezelés szerepe, kivitelezése 

25. Fogkrémek  

 

B 

1. Egészségnevelés és egészségmegőrzés 

2. Az egészségnevelés helyszínei, gyakorlati lehetőségei 

3. Várandósok fogászati gondozása 

4. Prevenció három éves korig 

5. Prevenció óvodásoknál 

6. A prevenció iskolás korban 

7. Fogászati prevenció felnőtteknél 

8. Fogászati prevenció időseknél, az ők, valamint a szisztémás betegségben szenvedők 

ellátásának sajátosságai 

9. A caries fogalma, caries – indexek, a szuvasodás kialakulásának sorrendje 

10. Epidemiológia vizsgálatok típusai, a caries epidemiológiája 

11. Prevenciós lehetőségek a konzerváló fogászat keretén belül. Tömések finírozása, polírozása 

12. A fogászat környezetvédelmi vonatkozásai 



13. A megelőzés lehetőségei az orthodonciában 

14. Szájüregi daganatos megbetegedések szekunder és tercier prevenciója 

15. A fluoridprevenció hazánkban és a világ egyéb országaiban   

16. A fogágy állapota és az általános egészség közötti összefüggések 

17. Parodontológiában használatos indexek 

18. A fogágybetegségek megelőzésének stratégiája 

19. Az egyéni szájhigiéne – kézi és elektromos fogkefék, járulékos fogtisztító eszközök 

20. Fogmosási technikák és a fogtisztítás gyakorisága 

21. Kémiai plakk – kontroll 

22. Depurálás 

23. A foghiány következményei 

24. A fogpótlásokkal kapcsolatos prevenciós ismeretek 

25. Fogorvosi iatrogén ártalmak 


