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Intézetek rövidítése

aászf Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika

fp Fogpótlástani Klinika/Department of Prosthodontics

gyfk Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika/Department of Paedodontics and Orthodontics

kk Konzerváló Fogászati Klinika/Department of Conservative Dentistry

ke Közegészségtani Intézet

rr önálló radiológiai részleg

szs Szájsebészeti Klinika

od Orális Diagnosztikai Tanszék/Department of Oral Diagnostics

pr Propedeutika Tanszék

2018 Alay Abbas Zaidi Angle III anomalies and treatment possibilities e szd gyfk 2

2018 Asim Al Amri Treatment of medically compromised children e szd gyfk 2

2018 Bakucz Márton Intraorális szkennerek klinikai alkalmazhatóságának összehasonlítási protokollja h szd fp 1+

2018 Csüllög Bettina A mélyharapás etiológiai tényezői és kezelési lehetőségei h szd gyfk 2

2018 Dae Il Jeon Preprosthetic Orthodontic Treatment e szd gyfk 2

2018 Darian, Hossein Die Geschichte der gnathologie g szd fp

2018 Domijan, Alexander The methods and materials of root canal irrigation e szd kk 1+

2018 El-Hage Majed Viktor Angle III. típusú rendellenességek és kezelési lehetőségeik h szd gyfk 2

2018 Elfersy, Nimrod Indications and techniques in regenerative periodontal therapy e szd paro

2018 Gabori, Marco Maschinelle instrumente in der endodontie g szd kk 1+

2018 Gboor, Mulham Selection criteria for immediat post extraction implants e szd paro

2018 Gschwindt, Sebastian Andreas Kieferorthopädische behandlungsmöglichkeiten bei lippen-kiefer-gaumenspalten g szd gyfk 2

2018 Hanyik Richárd Gépi NiTi gyökércsatorna-tágító rendszerek kezdekettől napjainkig h szd kk 1+

2018 Heinrich Kevin Implantátumok körüli rózsaszín esztétika: lágyrész sebészeti lehetőségek h szd paro

2018 Horváth Dániel Csontpótlók és csontaugmentáció a parodontológiában h szd paro

2018 Horváth Dominik Biszfenol-A: irodalmi áttekintés h szd kk 1+

2018 Hovorka, Flora The teeth of the Hungarian and the Carpathian basin population in the X-XII centuries e szd kk 1+

2018 Hunsrød, Lotte Biological role of PRP in periodontal wound healing e szd paro

2018 Huszta Brigitta A fogászati ideiglenes megoldások rejtett veszélyei: A páciens felelőssége h szd kk 1+

2018 Kedves Noémi Az approximalis caries korai felismerését segítő diagnosztikai lehetőségek h szd kk 1+

2018 Kiss Vivien Üvegionomer cement klinikai használata h szd kk 1+

2018 Kovács Petra Implantációs fogpótlások készítése során alkalmazott lenyomatvételi technikák h szd fp

2018 Kristoffersen, Pål Blood circulation of the gingiva and the pulp e szd kk 1+

2018 Kulin Réka Az orthodontiai rendellenességek és a temporomandibuláris ízületi diszfunkciók összefüggései h szd gyfk 2

2018 Ling, Angela Chui Teng Comparison of multiband techniques e szd gyfk 2+

2018 Maiyaleh Petra Júlia Az elektromos cigaretta használatának epidemiológiai vizsgálata Magyarországon h szd fp 1+

2018 Major Martin Ortognát kezelések vizsgálata h szd gyfk 2

2018 Máthé Melinda Teleröntgen vizsgálatok szerepe az orthodontiai diagnosztikában h szd gyfk 2+

2018 Nghiem Lien Peggi A tejfogak baleseti sérülései és ellátásuk h szd gyfk 2

2018 Juhászová Veronika A hasadékos páciensek primer állcsontortopédiai kezelése h szd gyfk 2

2018 Kazerooni, MohammadhosseinPeriodontal diagnostics e szd paro

2018 Kovács-Sipos Luca Különböző multiband technikák összehasonlító analízise h szd gyfk 2

2018 Licskai Krisztina Preprotetikai orthodontiai kezelések h szd gyfk 2

2018 Macsali Réka A maxilla transzverzális szűkületének kezelése h szd gyfk 2

2018 Meshcheryakova, Irina Early treatment in orthodontics e szd gyfk 2                                                                                                                                                                               

2018 Nagy László Adhezív technika lehetőségei és korlátai a restaurációs fogászatban h szd kk 1+

2018 Polcz Dorina Az implantációt megelőző komplex parodontális kezelés h szd paro

2018 Reichel, Laszlo The molar incisor hypomineralisation syndrome: Etiology, manifestation, treatment possibilities e szd gyfk 2+

2018 Réthy Laura Anna Általános betegségben szenvedő gyermekek fogászati ellátása h szd gyfk 2

2018 Rikk Eszter Korszerű fluoridprevenció h szd kk 1+

2018 Schneiderhan, Felix-MaximilianBedeutung der verankerung in der multibondtechnik g szd gyfk 2

2018 Sharif, Riaz Peri-implant pink esthetics, surgical soft tissue management e szd paro

2018 Sipos Lili Sebészi és nem sebészi tasakkezelési technikák és indikációik h szd paro

2018 Sólyom Eleonóra Modern parodontális csontregenerációs technikák h szd paro

2018 Steemers, Elizabeth Aetiology and oral management of desquamative gingivitis e szd paro

2018 Szabó Szilvia Az elektronikus cigaretta akut szájüregi hatásai és összehasonlítása a hagyományos  cigarettával h szd fp + csak cd

2018 Szalontai Dóra Teleszkóprendszerek h szd fp 1+

2018 Székely Dóra Edit A helyi fluoridálás decalcificatiora gyakorolt hatása rögzített fogszabályozó készüléket viselőknél szd gyfk 2+

2018 Szvoboda Balázs Fogászati prevenció a várandóság alatt és kisgyermekkorban h szd kk 1+

2018 Sudong Ji Mechanism of Secondary Dentition e szd gyfk 2

2018 Tasadduq, Ali Modern obturation methods in rooth canal treatment e szd kk 1+

2018 Thedens, Cedric Die behandlung von klasse III fälle mit aligner g szd gyfk 2

2018 Üveges Ottilia Modern gyökércsatorna obturációs technikák összehasonlító értékelése h szd kk 1+

2018 Wen-Hao Huang The hand instruments of the periodontal therapy e szd paro

2018 Vinár Gábor Rezektív és regeneratív parodontális műtétek hosszú távú sikeressége h szd paro

2018 Vineet Sunil Chugh Clinical impact of the width of peri-implant mucosa e szd paro

2018 Varga Mónika Gócbetegségek… június 6-ig Bata Zsófia h szd kk 1+

2018 Végvári Fanni Zsuzsa A fogváltás mechanizmusa h szd gyfk 2

2018 Vinée, Mathias Johann Cephalometric analysis e szd gyfk 2

2018 Weiss, Matan Shmuel Systemic diseases related to dental anomalies e szd gyfk 2+

2018 Zilburg, Michal The microbiology of dental caries e szd kk 1+

2017 Angyalosy Szabolcs Modern kezelési és vizsgálati módszerek az állcsonttörések vizsgálatában h szd aászf 2+

2017 Arab, Sayeh The role of biological width around dental implant e szd paro

2017 Arshami, Amir Resective and regenerative surgical treatment modalities of teeth with furcation involvement e szd paro 1+

2017 Arshami, Omid Minimally invasive surgical techniques in periodontology e szd paro 1+

2017 Aziznia, Nima Enlargement of salivary glands e szd aászf 2+

2017 Bagri, Govind Fluorosis: diagnosis, prevalence, and therapy e szd gyfk 2

2017 Baksa Tamás A PRF (platelet rich fibrin) használata az arc- állcsont szájsebészetben és plasztikai sebészetben h szd aászf 2+

2017 Bartha Boldizsár Parodontális regeneráció kedvezőtlen defektmorfológia esetén h szd paro

2017 Bernfeld, Nicolle Miriam Evaluation of subjective and objective oral symptoms in patients with psychiatric medications e szd pr

2017 Bocskov Jordanov Milán dr. Transzpalatinális oszteodisztrakció és annak vertikális, valamint sagittalis hatásai a maxillára h szd aászf 2+ 

2017 Boldbaatar, Uyanga Tejfogazat szuvasodása és ellátása h szd gyfk 2

2017 Crowley, Michael Jordan Complex perio-prosthodontic rehabilitation with improved white and pink esthetics e szd paro

2017 Csatlócki Laura A rózsaszín és fehér esztétika harmonikus kialakítása sebészi és restauratív eszközökkel h szd paro

2017 Csongrádi Ágnes Hydroxiapatit és Beta TPC, mint csontpótlók az állcsontokban h szd aászf 2+

2017 Dalos Magdolna Szék melletti-, laboratóriumi-, centralizált CAD/CAM rendszerek összehasonlítása h szd fp 1+

2017 Dankó Mariann Protetikai tervezés szóló foghiány esetén a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján alkalmazott implantációs rendszerekbenh rp fp 1+ szakdolgozatként elfogadva 2018-ban

2017 Döngölő Flóra Parodontalis regeneratív sebészet és az orthodontia kapcsolata az interdiszciplináris kezelésben h szd paro

2017 Fazekas Tamás A Sjögren-szindróma fogászati vonatkozásai h szd pr

2017 Egyed Petra Üvegkerámia fogpótlások az esztétikai fogászatban h szd fp

2017 Ekker Róbert Szisztémás gyógyszeres kezelés mellékhatásaként jelentkező csontelhalás a maxillo-facialis régióban h szd aászf 1+

2017 Fekete Zsófia A nikkel-titán ívek biomechanikai vizsgálata h szd gyfk 2

2017 Fekete Zsuzsanna Réka A táplálkozás szerepe a prevencióban h szd gyfk 2

2017 Ghanbari, Maryam Long term success of oral implants influencing factors e szd aászf 2+

2017 Ghojoughy, Sina The significance of gingival sulcus e szd kk 1+

2017 Gruming Franciska Petra Azonnali implantáció lehetősége a moláris régióban h szd aászf 2+

2017 Gubik Márton A koronahosszabbítás indikációja, lehetőségei és kivitelezésük h szd kk 1+

2017 Gürtler, Franziska Funktionelle eigenheiten der kleinen speicheldrüsen g szd pr

2017 Haraszti Kinga A fémöntés története, különös tekintettel a fogászati ötvözetekre h szd fp 1+

2017 Hervay Dóra Infraokklúziúk és keresztharapások kezelése h szd gyfk 2

2017 Inder Jeet Singh Dhindsa Therapy of health damages in consequence of ergonomic faults in dentistry e szd kk 1+

2017 Hein, Nicolas Mikroskop in der endodontie g szd kk 1+

2017 Jamil, Aleena Etiology and treatment of biphosphonate related osteonecrosis of the jaw e szd aászf 1+

2017 Javadpour, SeyedmohammadrezaThe indications and technics of resective peridontal surgeries e szd paro 1+

2017 Jiang, Daniel Bracket types (direct bonding) e szd gyfk 2

2017 Kainth, Suneil Jaw-orthopedic treatment of cleft patients e szd gyfk 2

2017 Kesztyűs Artúr József A sinus lift műtét tervezésének szempontja h szd aászf 2+

2017 Khodayari, Reza Beta-tricalcium phosphate as a bone substitute material e szd aászf 2+

2017 Komarek Edit Szájképletek struktúráinak morfo-fiziológiai elemzése h szd kk 1+

2017 Komenda Judit Belgyógyászati betegségek fogászati és szájsebészeti vonatkozásai, különös tekintettel a biszfoszfonát terápiárah szd aászf 2+



2017 Kovács Alexandra A dohányzás hatása a kis és nagy nyálmirigyek működésére h szd pr

2017 Kurucz Imola Anna A lágy- és keményszövet augmentáció szerepe parodontálisan érintett betegeknél h szd paro

2017 Kuslits Dóra A maxillofaciális traumatológiában alkalmazott oszteoszintézis rendszerek h szd aászf 2+

2017 Kustos Dániel Bölcsességfogak eltávolításának sebészi komplikációi h szd aászf 2+

2017 Lee, Changjun Open bite: etiology and treatment possibilities e szd gyfk 2

2017 Lemperger Szandra A furkáció érintett fogak rezektív és regeneratív sebészi kezelésének lehetőségei h szd paro

2017 Mezei Dorottya Vérlemezkékben gazdag plazma parodontológiai alkalmazásának hosszú távú eredményei h szd paro

2017 Mina Jahangard Nezhad Obstructive disease of salivary glands e szd aászf 2+

2017 Moghaddamnejad, Gelareh Mandibular dislocation e szd aászf 2+

2017 Mohás Eszter A munkahossz meghatározás nehézségei gyökérkezelés során h szd kk 1+

2017 Moldován Anna A probiotikumok szerepe az orális egészségre h szd gyfk 2

2017 Molnár Boglárka Anna Fogorvosi tevékenység fogyatékossággal élő emberekkel h szd témavezető: SE Magatartástud. Int.

2017 Mostadam, Ehsan Benign and malignant pleomorphic adenoma of dalivary glands e szd aászf 2+

2017 Myunggil Shin Rejuvenation of the face with resorbable and non resorbable materials and method e szd aászf 2+

2017 Nasrullah Khan Peri-implant soft tissue healing and esthetics after the implant placement e szd aászf 2+

2017 Nárdai Nikolett Szövetregenerációs technikák napjainkig h szd paro

2017 Ndindi, Helena Possibilities of reducing polymerization shrinkage in the case of composite restorations h szd kk 1+

2017 Németh Réka A xerostomia lehetséges okai h szd aászf 2+

2017 Némethy Anna Az állkapocs ízületi diszfunkció és a testtartási rendellenességek kapcsolata h szd fp 1+

2017 Németh Ádám Attila Implantátumra készülő fogpótlás esztétikai és biofunkcionális követelményei h szd fp 1+

2017 Nevelits Annamária Nem kárieszes cervikális léziók kombinált sebészi és retauratív ellátása h szd paro

2017 Nguyen Vu Van Khanh Temporomandibular disorders orofacial pain e szd aászf 2+

2017 Nygardsvoll, Lisbeth Control examinations following the surgical treatment of foreign bodies accidentally introduced to the maxillary sinus during dental treatmente szd aászf 2+

2017 Palaszkó Dénes Üvegkerámia fogpótlások az esztétikai fogászatban h szd fp

2017 Palkovics Eszter Orvosi elsősegély a fogorvosi rendelőben h szd 1+

2017 Patel, Dimple Metastatic tumours to the oral cavity e szd aászf 2+

2017 Pethő Orsolya Laser speckle véráramlás vizsgálatok a humán gingiván h szd kk 1+

2017 Psarra, Maria Traumatic bone cyst e szd aászf 2+

2017 Rana, Rahul Orthodontic treatment possibilities for adults e szd gyfk 2

2017 Répási Márk Platform switching jelentősége az implantológiában h szd aászf 2+

2017 Róth Ivett Labortámogatott intraorális szkenner rendszerek protetikai alkalmazása h rp fp + R.I. elvitte, szakdolgozatként elfogadva 180213csak cd

2017 Rothenberg, Anat Miriam Infection control of engine driven dental instruments e szd pr

2017 Rottenhoffer Violetta Epilepsziás betegek fogászati ellátása, valamint a TMI diszfunkció előfordulása e betegcsoportban h szd fp 1+

2017 Rustom, Randa The radiological control of endodontic surgery (apicoectomy, retrograde filling) e szd aászf 2+

2017 Ruszin Adél A szkeletális és dentoalveolaris eltérések differenciáldiagnosztikája h szd gyfk 2

2017 Sárdy Kinga Mária A dentális erózió diagnosztikája és terápiás lehetőségei h szd gyfk 2

2017 Schandl-Horváthy Emese A modern csontpótlás biológiai alapjai h szd aászf 2+

2017 Schnödt, Janine Möglichkeiten der physiotherapie im kiefergelenk: Diagnostik und therapie g szd fp

2017 Salhan, Rajesh Importance of dietary modifications in pedodontics e szd gyfk 2

2017 Shalay, Antony The clinical aspects of tooth replantation and transplantation e szd aászf 2+

2017 Sharifi, Negar Benign bone tumor of the jaw e szd aászf 2+

2017 Skiadopoulou, Sofia The aitiology and clinical management of gingival hyperplasia e szd paro

2017 Sklánitz Réka Az orthodontiai kezelés lehetőségei és korlátai felnőttkorban h szd gyfk 2+

2017 Soltani, Carolin Ervik Biomechanical examination of NiTi archwires e szd gyfk 2+

2017 Solymosi Eszter A sebgyógyulás folyamata az alkohol, dohányzás, tejtermékek vonatkozásában h szd aászf 2+

2017 Somani, Aaliya AminmohamedDiagnostics and treatment possibilities of dental erosion e szd gyfk 3

2017 Somani, Aqila Aminmohamed Myofunctional trainer therapy in interceptive orthodontics e szd gyfk 2

2017 Sümegi Kristóf Az orális implantátumok formájának változása és annak szerepe a hosszú távú sikerességben h szd aászf 2+

2017 Szabó Gábor Koronahossz módosításának lehetőségei az esztétikus zónában h szd paro

2017 Szabó Violetta Erzsébet Dentális gyulladások, különös tekintettel a magas rizikócsoportba tartozó betegekre h szd aászf 2+

2017 Szanyi Barbara Direkt tömésterápia az approximalis régióban (anyagok, matricarendszerek, kivitelezés) h szd kk 1+

2017 Szanyi Szilárd dr. A szájüregi daganatok regionális áttéteinek sebészi kezelése h szd aászf 2+

2017 Szántai Boglárka Szájüregi daganatok prognosztikai faktorai h szd aászf 1+

2017 Suthi, Govinder Differential diagnosis of skeletal and dentoalveolar anomalies e szd gyfk 2

2017 Taheem, Rohit The history of mucogingival surgery: From past to present date e szd paro

2017 Tawfique, Gring Evaluation of bony parts of TMJ on panoramic and CBCT imaging e szd aászf 2+

2017 Tilly, Mohammed Caries in primary dentition e szd gyfk 2

2017 Tordai Kata Trombocita eredetű biológiai anyagok alkalmazási lehetőségei az arc-állcsont régió területén h szd aászf 2+

2017 Tóth Kata Varratkészítés technikai lehetőségei az ambuláns szájsebészetben h szd aászf 2+

2017 Varga Viktória Digitális technológiával készülő rögzített végleges fogpótlások h szd pr

2017 Weichsel, Laura Offener biss: "ätiologie und behandlungsmöglichkeiten" g szd gyfk 2

2017 Yoonho, Bae Clinical evaluation of guided tissue regenation e szd paro

2017 Yu Qing Zheng Biological backround of bone replacement e szd aászf 2+

2017 Yousefi, Hamidreza Soft tissue healing before and after implantation e szd aászf 1+

2017 Zampara, Eirini Esthetic implant restorations on the edentulous maxilla e szd aászf 2+

2016 Aresti, Mikaela Developmental defects in primary and permanent dentition e szd gyfk

2016 Ahmadvand, Somayeh Peri-implant diseases e szd aászf 2

2016 Amozadehomrani, Morvarid Mandibular continuity defects e szd aászf 2

2016 Azari, Ali Fibro osseous lesion in maxillofacial region e szd aászf 20

2016 Bagi Stefánia Adhezív technikák a konzerváló fogászatban h szd kk 1+

2016 Bányai Dorottya Inzulinrezisztens állapotok és a szájüregi daganatok kapcsolata h szd aászf 3+

2016 Beke Zsófia A tej- és maradófogak fejlődési rendellenességei h szd gyfk

2016 Betsis, Allen Phillip Complex prevention in pediatric dentistry e szd gyfk

2016 Bognár Vera Lili A vérlemezkékben gazdag fibrin parodontológiai alkalmazása h szd paro

2016 Carson, Michael A. M. A comprehensive review of dental composites and their role in mastering direct esthetic anterior restorationse szd kk 1+

2016 Chan, Takkay The periodontal applications of platelet-rich fibrin e szd paro

2016 Choi, Sina The retention and relapse e szd gyfk

2016 Cohen, Jesse Electrochemical approaches for biosurfaces of titanium implants e szd aászf 2

2016 Cziriák Norbert Bence Piezosebészet alkalmazása a szájsebészetben, implantológiában h szd aászf 3+

2016 Csák Boglárka Csilla A nagy-tisztaságú klór-dioxid szerepe a szájhigiéne fenntartásában h szd kk 1+

2016 Csányi Péter-Mikecs Barbara Humán gingiva mikrocirkulációjának vizsgálata, különös tekintettel a mukogingivális sebészetre rp kk

2016 Csillag Gergely A szájüregi daganatok kezelési lehetőségei h szd aászf 2

2016 Dapsy Emese Állkapocstörések és azok kezelése h szd aászf 2+

2016 Davidson, Shirley Long-term results of various bone substitute materials e szd aászf 2

2016 Debrei Dóra Osteoporosis elleni szerek szájüregi mellékhatásai h szd aászf 2+

2016 Dobos Andrea Orális fehér és vörös léziók premalignus potenciálja h szd paro

2016 Efthymiou, Georgia The importance of new imaging methods in pediatric dentistry and orthodontics e szd gyfk

2016 Egyed Petra, Palaszkó Dénes Üvegkerámia fogpótlások az esztétikai fogászatban h rp fp

2016 Eper Mária A regeneráció biológiai szabályozása h szd paro

2016 Galambos Bence Intraorális csontpótlások objektív összehasonlító vizsgálata CBCT-vel h szd aászf 2

2016 Gergely Zsófia Arcüregemelés műtétének szövődményei h szd aászf 2

2016 Gémesi Dóra A fogazat állapotának változása diabetes mellitusban h szd kk 1+

2016 Ghasemzadeh, Morvaid Treatment facilities of orthodontic anomalies in mixed dentition e szd gyfk 2

2016 Gombocz Péter Tamás Fogászati 3D technológiával nyomtatott implantációs fúrósablonok sterilizálásának hatása -roncsolás mentes anyagtani vizsgálatokh szd fp 1+

2016 Görgey-Fidler, Thomas Georg Implantat-therapie mit minimal invasiver chirurgie g szd aászf 2

2016 Gréczy Zsófia Parodontológia és szájbetegségek gyermekkorban h szd gyfk

2016 Gyöngyösi Marcell Azonnali és korai terhelés lehetőségei a fogászati implantológiában h szd aászf 2

2016 Hamed Gharib Doust Pericoronitis and wisdom teeth e szd aászf 2

2016 Hansung, Suh Clinical evaluation of early wound healing and long term success of periodontal plastic surgical procedurese szd paro

2016 Hye-Won Jeon Developmental and migrative changes of the wisdom teeth during a long period e szd aászf 2

2016 Iványi Viktor Endodonciai sebészet (gyökércsúcs csonkolás, retrográd tömés, disszekció és alveotómia) radiológiai ellenőrzésének lehetőségeih szd aászf 2

2016 Jancsó Viktor Különböző felületkezelések hatásai a csontintegrációra h szd aászf 2

2016 Kálmán Andrea A fizioterápia lehetőségei a temporomandibuláris izület megbetegedése és vizsgálata során h szd fp 1+

2016 Kaposvári István Alsó bölcsességfogak sebgyógyulásának prospektív randomizációs vizsgálata h szd aászf 2

2016 Kecskés Bence A természetes és szerzett immunválasz a bakteriális biofilm elleni védelemben h szd paro

2016 Kelemen Zoltán dr. A diabetes mellitus szájtünetei h szd aászf 2

2016 Kesjár Katinka Zsanett A kárieszdiagnosztika újdonságainak hatása a prevencióra h szd kk 1+

2016 Kiss Eszter Judit Kezelési lehetőségek a vegyes fogazatban h szd  gyfk 2

2016 Kiss Kata A csontpótlók hosszú távú eredményei h szd aászf 2

2016 Kondrács Márk Az arcközéptörések diagnosztikája és kezelése h szd aászf 2
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1999 Gyimesi Gergely Galvántechnikával készített fémkerámia h szd

1999 Halász Attila Fej-nyak daganatok rekonstrukciós lehetőségei /különös tekintettel a mikrosebészeti módszerekre h szd 2 db

1999 Hegedűs Dalma A konzervatív és sebészi terápia eredményeinek összehasonlítása a mandibula ízületi nyúlvány törései esetébenh rp aászf

1999 Hegedűs Dalma A konzervatív és sebészi terápia eredményeinek összehasonlítása a mandibula ízületi nyúlvány törései esetébenh szd aászf

1999 Horváth Eszter A teleszkópok típusai, rögzítési mechanizmusuk, alkalmazásuk a részleges lemezes fogpótlások elhorgonyzásában és megtámasztásábanh szd 2 db

1999 Horváth Réka A finommechanikai elhorgonyzási eszközök főbb típusai indikációs területei h szd

1999 Johann Paulenyak Präprothetische Kieferorthopädie g szd gy

1999 Julius Emrani Diagnosis and treatment planning in orthodontic e szd gy

1999 Kazamér Csaba László Korai kezelések a fogszabályozásban h szd gy

1999 Kecskeméti Edina Praeprotetikai műtéti lehetőségek h szd

1999 Kemény Zsuzsa Állkapocstörések kezelése fogatlan, idős betegek esetében h szd 2 db

1999 Kígyóssy Eszter A szokások okozta nyitott harapások korai kezelésének módszerei h szd gy

1999 Kiss Ildikó Fogpótlások a gyermekkorban h szd gy

1999 Komjáthy Zsuzsanna Angle III. Típusú rendellenességek és kezelési lehetőségeik h szd gy

1999 Kovács Rita Az adhesios hidak tervezésének korszerű szempontjai (irodalmi áttekintés) h szd 3 db

1999 Laukó Péter A teljes lemezes fogpótlások esztétikája h szd fp 2 db

1999 Lázár Anikó A modern fájdalom-elméletek a fogorvosi érzéstelenítés vonatkozásában h szd 2 db

1999 Leiti Ottó A fogászati góc szisztémás hatásai h szd

1999 Lesti Attila Az ínymegnagyobbodás jelentősége a gyógyszermellékhatások differenciáldiagnosztikájában h szd paro

1999 Magonyi Veronika Caries preventio kisiskolás korban h szd 2 db

1999 Matos Orsolya A tejfogak szuvasodásának következményes betegségei h szd gy

1999 Nagy Krisztián Az arc- és állcsontsebészetben alkalmazott szabad mikrovascularis lebenyek anatómiája h szd szs

1999 Nagy-György Mónika A fogazat alapján történő személyazonosítás szerepe a bűncselekmények felderítésében h szd gy

1999 Navid Zamani Surgical intervention for treatment of class II denofacial deformities e szd gy

1999 Nemere Viktória Szerzett immundeficiencia (AIDS) h szd

1999 Németh Andrea A praxishigiénia h szd 2 db

1999 Orbán Nóra Die diagnose, therapie und prognose von lippenkrebs g szd

1999 Pechtinger Erika A mélyharapás etiológiai tényezői és kezelési lehetőségei h szd gy

1999 Pischnyi Rita Különböző multiban technikák összehasonlító analízise h szd gy

1999 Schatz Balázs Csontregeneráció lehetőségei. Hormonok, hormonszerű anyagok szerepe a regenerációban h szd

1999 Szabó Réka Teleröntgen differenciáldiagnosztika a prognathia és a progenia sebészi-orthodontiti kezeléséhez h szd gy

1999 Szőke Veronika Gyermekfogászati komplex prevenció h szd gy

1999 Tavakoli-Zadeh Mohammad Treatment of cleft palate e szd gy

1999 Urbán Kinga Praeprotetikai orthodontiai kezelések h szd gy

1999 Valyon Orsolya A fogak fejlődése, a tejfogak áttörése és anatómiája h szd gy

1999 Vámos Eszter Műtéti csontüregek kezelése sebészi eljárások és bioanyagok segítségével az ambuláns szájsebészetbenh szd szs 2 db

1999 Vass Balázs A nem nemesfém ötvözetekből készült fogpótlások hatása az élő szervezetre h szd fp

1999 Vlastaki Varvara Developmental anomalies of primary and permanent teeth e szd gy

1999 Vogt, Axel Robert Operative Rekonstruktion des Gaumens g h szs

1999 Zafir Kinga A fogmegtartó kezelések szájsebészeti lehetőségei h szd szs

1999 [s.n.] Szájbetegségek terhesség alatt h rp

1998 Bádonyi Andrea A juvenilis parodontitis kezelésének lehetőségei h szd paro

1998 Csillag Mária Praemedicatio a gyermekfogászatban h szd gy

1998 Csimiskján Krisztina A fogak fehérítése h szd

1998 Csorba Zsuzsa Az orthodontiai kezelés lehetőségei és korlátai felnőttkorban h szd gy

1998 Déry Kamilla Pszichológia a fogszabályozásban avagy orthodontiai anomáliák pszichológiai aspektusai h szd gy

1998 Dornbach Ágnes Recidívák a fogszabályozásban h szd gy 2

1998 Frankó Katalin A maradó fogak baleseti sérülései és komplex ellátásuk h szd gy

1998 Görgey-Fidler Ágnes A fogak fehérítése h szd 2 db

1998 Grenczer Krisztina Fiziológiás és pathológiás jelenségek a fogváltásban h szd gy

1998 Halil Babug Die chirurgischen Therapiemöglichkeiten der Gingivahyperplasie g dé paro

1998 Hanzel Brigitta Gyökérkezelések indikációs területei a gyermekkorban h szd gy

1998 Holló Ádám Áttörésükben visszamaradt fogak ambláns szájsebészeti ellátása h szd 2 db

1998 Honti Eszter A nyitottharapás aetiologiája és kezelésének lehetőségei h szd gy

1998 Karl Andreas Schlegel Biomaterialien in der Maxillofacialen chirurgie g dé gy

1998 Katrin Bohn Die Anwendung von brackets in der Kieferorthopädie g szd gy

1998 Kelemen Péter Fogászattal kapcsolatos szorongás protetikai vonatkozásai h rp

1998 Kelemen Péter Fogászattal kapcsolatos szorongás protetikai vonatkozásai h szd

1998 Kondorossy Ágnes A csapos fogpótlások összehasonlító értékelése h szd fp

1998 Kovács Rita Caries preventio kisiskolás korban h rp

1998 Lininger Mercedes Fogorvosképző intézetek anamnézis - felvételi lapjainak összehasonlító értékelése h szd

1998 Lior Berger Complex therapy of traumatic injuries of permanent teeth e szd gy

1998 Magonyi Veronika, Berecz EndreCaries preventio kisiskolás korban h rp

1998 Mohr Kinga A fejlődésben lévő maradó metszők gyökérkezelése h szd gy

1998 Nép Aranka A gyökércsatorna egyenletes preparálásának módjai különös tekintettel a Step-back technikára h szd kk

1998 Páli Norbert Brackett típusok h szd gy

1998 Pataky Levente A panoráma röntgenfelvételek használata a konvencionális alsó vezetéses érzéstelenítés hatékonyságának növeléséreh szd

1998 Patkó Eszter Az orthodontia szerepe a fogászatban, összefüggések egyéb szakterületekkel h szd gy

1998 Renner Ferenc A szájüregben és környékén előforduló jóindulatú lágyrészdaganatok és daganatszerű elváltozások, valamint ezek korszerű therápiájah szd

1998 Rozgonyi Katalin A sceletalis és dentoalveolaris eltérések differencáldiagnosztikája h szd gy

1998 Solymos Tímea A maradófogak, fogcsoportok szuvasodása és ellátása h szd gy

1998 Szabó Ildikó Haematológiai betegségek szájüregi tünetei h szd

1998 Tóth Krisztina Tisztán kerámiából készülő fix fogpótlások h szd fp

1998 Török Katalin 18-19. századi múmiák fogköveinek mikroszkópos vizsgálata h szd

1998 Túri Judit Angle I. Osztályú anomáliák kezelése a vegyesfogazat időszakában h szd gy

1998 Zilahy András Poszttraumás elváltozások, arcdeformitások és azok korrekciós lehetőségei h szd

1998 [s.n.] Fogorvos képző intézetek anamnézis-felvételi lapjainak összehasonlító értékelése h vip fp

1997 Abkarovics Eduárd A nyitott harapás aetiologiája és kezelésének lehetőségei h szd gy

1997 Bíró Ildikó A tejfogak baleseti sérülései h szd gy

1997 Boda-Novy Márta A gyermekfogászati egészségnevelés h szd gy

1997 Bodor Henriett A bal oldali auris media és interna valamint a basis cranii interna képletei újszülött cadaverben h pm



1997 Bölöni István A gyökércsatorna eredeti és preparált alakjának összehasonlítása h szd

1997 Breitner Mónika Fogpótlások a gyermekkorban h szd gy

1997 Buzogány Emese A gyermekfogászati gondozás és korai ellátás Magyaroszágon h szd gy

1997 Bürkel, Catarina Die klinische Bedeutung der Einheilungen von Zahnärztlichen Implantaten g szd

1997 Christofides, Saavas P. Clinical biomechanics of oral implants e szd

1997 Eshagh Zeinali Treatment of caries of primary teeth e szd gy

1997 Fábián Tibor Károly Az orvosi hipnózis alkalmazásának lehetőségei a klinikai fogászatban, fogászati pszichoszomatikábanh kd

1997 Fülöp Erika A tej- és maradófogazat szuvasodásának következményes betegségei és ellátásuk h szd gy

1997 Gaál Mónika Zsuzsanna A krónikus osteomyelitis kezelése h szd 2 db

1997 Ghada, Jibreel Disorders of the Maxillary Sinus e szd

1997 Gyimesi Réka Érzéstelenítés az endodontiában h szd

1997 Horváth Ibolya Endoparodontalis kórképek h szd

1997 Kelemen Kinga A fogak számbeli rendellenességeinek orthodontiai kezelése h szd gy

1997 Kerstin Meudt Bedeutung  der Motivation und psychologischen Vorbereitung während der kieferorthopädischen Behandlungg szd gy

1997 Khazaei, Sherareh Selection of the implant candidate e szd

1997 Klaus Peter Kohlpaintner Funktionskieferorthopädie; herausnehmbare geräte g szd gy

1997 Kopcsányi Veronika Az antibiózis kérdése a fogászati sebészetben h szd 2 db

1997 Kőházi Kiss Ildikó Szemfogak rendellenes helyzetének kialakulása és kezelésének lehetőségei h szd gy

1997 Ladányi Dániel Vergleichende Studie zwischen der Edgewise-Technik und der Straight-Wire Technik h szd gy

1997 Masoud Memari Angle diagnostic system e szd gy

1997 Ménesi Edit Caries keletkezése gyermekkorban, Caries elméletek, Caries-indexek h szd gy

1997 Mersich Andrea A laser-sebészet gyakorlati vonatkozásai a szájsebészetben h szd

1997 Münch István Funkciós készülékek, alkalmazásuk, indikációs területek h szd gy

1997 Nagy Andrea Christina Asszimetrikusan fellépő rendellenességek orthodontiai kezelése h szd gy

1997 Nagy Anita Szájüregi praeblastomatosisok h szd

1997 Nagy Kinga Mária Fogszabályozási céllal végzett extrakciók h szd gy

1997 Németh András Dentalis fluorosis h szd gy

1997 Némethy Miklós A szájüreg praecancerosus elváltozásai h szd paro

1997 Peresztegi-Nagy Szabolcs Poliszisztémás autoimmun betegségek stomatológiai vonatkozásai h szd paro

1997 Ranwa Saddikni Az angle I. Osztályú anomáliák. Helyi eltérések h szd gy

1997 Ratkóczi Lilla A parodontium pathomorphológiája és regenerációs potenciálja h szd paro

1997 Rusz Mária A fix pótlások hatása az élő szövetekre h szd fp

1997 Sárközy Edit Az Angle I. Osztályba tartozó anomáliák és azok terápiája h szd gy

1997 Sárossi Benedek A multiband technikák fejlődése h szd gy

1997 Sefer Alexandra A parodontális sínezés modern indikációi h szd

1997 Seggato Emil Fogsebészet a gyermekfogászatban. Helyi érzéstelenítés h szd gy

1997 Shnaiderman, Anna Dental implantology as a mean of dental and medical rehabilitation e szd

1997 Sklánicz Krisztina A tejfogazat szuvasodása és ellátása h szd gy

1997 Stern, Andrea The special aspects of management of mandibular fractures in elderly individuals e szd

1997 Tamir Yael The interrelationship between pulpal and periodontal diseases e szd

1997 Tsoukala Areti Traumatic injuries of primary teeth e szd gy

1997 Ughy Péter Angle II/1 típusú rendellenességek kialakulásának etiológiai tényezői h szd gy

1997 Váci Zsuzanna Az orthodontiai anomáliák felismerése és kezelésük lehetőségei az általános fogorvosi gyakorlatban h szd gy

1997 Vollgruber, Alexander Implantatgelagerte Brückenkonstruktionen zur Versorgung der distal reduzierten Bezahnung g szd

1997 Yehuda Udi Shtuby Adhesive bridge: Composit-metal interface e szd

1997 Balajti Zoltán Modern antibiotikumterápia a parodontologiában h szd

1996 Balogh Rita Orthodontiai kezelés lehetőségei az általános fogorvosi ellátás keretein belül h szd gy

1996 Bánfi Barbara Allergiás kórképek szájtünetei h szd 2 db

1996 Baran Narcyz Praeprotetikai orthodontiai kezelések h szd gy

1996 Borbély Petra Frontfogak esztétikai rekonstrukciója kerámiahéjjal h szd

1996 Chatzigiannaki Anastasia Cosequences of premature loss of primary teeth e szd gy

1996 Christiana Pilava The straight wire technique e szd gy

1996 Czukor Zsolt A kemény fogszövetk szerkezete, élettani tulajdoságaik, gyakorlati vonatkozások h szd gy

1996 Cseharovszky, Roman Műfogsorbázis anyagának fejlődéstörténete h szd

1996 Csémi László Az amalgámtömések toxikológiai vonatkozásai h szd 2 db

1996 Csemiczky István A tömések felületének kidolgozása h szd 2 db

1996 Eglezos Emmanuel Basic preprosthetic surgery e szd

1996 Ekaterini Skevaki General aspects of caries prevention e

1996 Fenyák Edit Fogszabályozás céllal végzett nem ambuláns szájsebészeti műtétek h szd gy

1996 Fódi András Szájüregi leukoplakia h szd

1996 Fourkas Panagiotis Treatment of class II malocclusion in mixed dentition. Cephalometric evaluation of functional appliances' effecte szd gy

1996 Földeáki Péter A gyermekfogászat tárgya, jelentősége, összefüggései h szd gy 2 db

1996 Grigár Ágnes A fogbetegségek elsődleges megelőzési programja, eredményei és hiányosságai Magyarországon h rp

1996 Hetey Susanna A gyermekfogászatban használatos tömőanyagok h szd gy

1996 Hofmann Zsuzsanna A fogak fejlődése, a tejfogak áttörése és anatómiája h szd gy

1996 Horváth Csaba A parodontium regenerációja parodontális műtétek után h szd

1996 Horváth Ildikó Különböző multiband technikák összehasonlító elemzése (Edgewise, Light-wire, Andrews, Ricketts, Begg)h szd gy

1996 Jeckel Zoltán A harapásemelés javallatai és célja h szd 2 db

1996 Kashanian, Shadi Cleft palate prosthetic and phoniatrical aspects e szd

1996 Kertes Annamária Lézerek alkalmazása a szájsebészetben h szd szs

1996 Kiss Szilvia Az egészségnevelés hatékonysága a caries megelőzésében h rp gy

1996 Kuptzin Monica Teeth bleaching e szd

1996 Last Pollak, Mordechai MarkosExtraoral maxilofacial prosthetic rehabilitation after tumor operation e szd

1996 Manakou, Anna Glass ionomers in dentistry e szd

1996 Nagy Gabriella Kivehető fogszabályozó készülékek. Aktív és passzív lemezek alkalmazási lehetőségei h szd gy

1996 Nagy Kriszina Szájbetegségek és parodontológia gyermekkorban h szd gy 2 db

1996 Nagy Krisztián A temporomandibularis ízület endoszkópos anatómiája h pm

1996 Peter Borg Die Frühbehandlung in der Kieferorthopädie g szd gy

1996 Schatz Balázs Korszerű módszerek a dysgnathiák sebészi korrekciójára h szd

1996 Shiva Kashanian Early orthopedic and ortodontic treatment of cleft palate e szd gy

1996 Stamatina G. Papageorgiou Diseases of the soft -tissues of the oral cavity in pedodontics e szd gy

1996 Stylianou Poly Analysis of the various multiband techniques e szd gy

1996 Szabó Dóra A tej- és maradófogak fejlődési rendellenességei h szd gy

1996 Szokol Diána Honfoglalás előtti hazai koponyaleletek fogászati értékelése h rp

1996 Telepovszki Ágnes A maxillofaciális régióban lévő nyirokcsomók differenciáldiagosztikája h szd

1996 Trója Gabriella A Na+ -pumpa működése különös tekintettel diabetes mellitusban h pm

1996 Vágó Krisztina A részleges lemezes fogpótlások elhorgonyzásának lehetőségei h szd fp 2 db

1996 Varga Katalin Egyéni szájhigiéniát segítő módszerek h szd

1996 Varga Katalin Ca-csatorna blokkolók által okozott ínyhiperpláziák h szd

1996 Ziembicka Márta A gyermekfogászati komplex prevenció h szd gy

1996 [s.n.] A szájhygenés állapot mint a népegészségügy egyik jelzőszáma h vip

1995 [s.n.] Nicotinamid adenin dinukleuotid foszfát diaforas (NADPH-d) megoszlása macska glandula submandibulárish vip

1995 [s.n.] A Na+ -pumpa működése különös tekintettel diabetes mellitusban h vip

1995 Baha Talal Al-kilani Antibacterial Medicaments in root canal treatment e szd kk

1995 Balázs Tibor Donát Szájsebészeti betegek narkózisának speciális szempontjai h szd szs 2 db

1995 Balogh Á. Péter A gyökércsatornahossz egyenletes tágításának módjai, különös tekintettel a step-back technikára h szd

1995 Benedek Dóra Ambuláns narkózis gyermekfogászatban h szd gy

1995 Berki Beatrix Funkcionális diagnosztika h szd gy

1995 Bogdán Sándor A canalis mandibulae lefutásának és helyzetének radiológiai vizsgálata h szd

1995 Bognár Zsolt A helyes orthodontiai diagnózis elkészítésének szempontjai h szd gy

1995 Bruckner Mihály A gyökércsatornahossz meghatározásának jelentősége és lehetőségei h szd 2 db

1995 Czipó Eszter A Straight-Wire technika alapelvei h szd gy

1995 Dionyssios Koutsouropoulos Oral diseases in childhood e szd gy

1995 Góhér Anikó A maradó fogak baleseti sérülései és komplex ellátásuk h szd gy

1995 Gombos Attila Az atrófiás állcsontok sebészi helyreállításának lehetőségei, a fogpótlások készítésének szempontjábólh szd fp

1995 Hassan, Farid Severe life threatening dental infection e szd

1995 Igor Robert Blum Die Traumatischen verletzungen der Frontzähne bei kindern und jugendlichen g szd gy

1995 Kardos Kálmán A különböző típusú laserek haemostaticus hatása h szd

1995 Kashani Fariba, Tabrizian A kémiai plakk-kontroll lehetőségei h szd

1995 Matlári Anikó Jóindulatú daganatok a maxillo-facialis régióban és azok differenciál diagnosztikája h szd

1995 Mavrodisz Katalin A fogeltávolítások gyermekfogászati és orthodontiai szempontjai h szd gy

1995 Melman Vita Infraocclusion of primary molars e szd gy

1995 Menyhárt Károly Temporomandibuláris izületi ankylosis és kezelési lehetőségei h szd

1995 Mohamed Saleh Al-Yamany Korcsoportok jelentősége a gyermekfogászatban h szd gy

1995 Oláh Géza A fejlődésben lévő maradó frontfogak gyökérkezelése h szd gy

1995 Peter J. Theodorou Early treatment in orthodontics e szd gy

1995 Polyzois Ioannis Considerations CF setting a right diagnosis in orthodontics e szd gy

1995 Preimayer Péter A maradófogak, fogcsoportok szuvasodása és ellátása h szd gy

1995 Radnóti Zoltán A korlátozott szájnyitás  pathológiája, klinikuma, differenciáldiagnosztikája h szd

1995 Renner Ferenc Laserek alkalmazása a fog kemény szöveteinek kezelésében h szd

1995 Rolanda Sigal Traumatic injuries of permanent teeth in children e szd gy

1995 Somogyi Krisztina Orthodontiai kezelés lehetőségei és korlátai felnőttkorban h szd gy

1995 Stepien Jeanette Az orthodontia szerepe a fogászati ellátásban. Összefüggések egyéb szakterületekkel (protetika, konzerváló fogászat, szájsebészet, parodontologia, gyermekfogászat)h szd gy 2

1995 Stranigg József Adhéziós hidak tervezésének szempontjai h szd 2 db

1995 Stumpe, Volker Knochentransplantation in Mund-, Kiefer - und Gesichtsbereich g szd

1995 Szepesi Renáta Fiziológiás és pathológiás jelenségek a fogváltás mechanizmusában h szd gy

1995 Tanczenberg Yvette A dysgnathiák sebészi megoldásainak lehetőségei h szd gy



1995 Tisza Tünde Mágnesek alkalmazása a fogszabályozásban h szd gy

1995 Tóth Judit A gyökérkezelés indikációs területei a gyermekkorban h szd gy

1995 Trzaskowska Boguslawa A fogak számbeli rendellenességeinek orthodontiai kezelése h szd gy

1995 Yaakobov Sigalit Drugs' side effects on the oral cavity e szd paro

1995 Yahia Mohammed Al-Jalal Lágyrész elváltozások gyermekkorban h szd gy

1995 Yuvanoglu Petros Endodontic treatment of immature teeth e szd gy

1995 Zsigmond Adél Parodontális gyulladások gyógyszeres kezelésének lehetőségei h szd 2 db

1995 [s.n.] Fluorosis: diagnosztika, előfordulás és therápia h szd

1994 [s.n.] Magyar fogorvosprofesszorok és magántanárok síremlékei a budapesti temetőkben h vip

1994 [s.n.] A fogorvoslás szentjei h vip

1994 [s.n.] Functional orthodontics: The activator appliance e vip

1994 Ábrahám Márta A maradó fogak szuvasodásának következményes betegségei és ellátásuk h szd gy

1994 Adam A. Auer Inkorporaionsmechanismen der als zahnersatzmaterial verwendeten titanimplantate g szd gy

1994 Akerman, Arik The history of magnetic retention of complete dentures e szd

1994 Alhakim Abdulaziz Különböző multiband technikák összehasonlít analízise h szd gy

1994 Ali Fathi Rasheed A gyermekfogászati egészségnevelés h szd gy

1994 Ambrus Katalin Ragasztók alkalmazása fogszínű tömések készítésekor h szd
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1990 Várhalmi Zsolt A computer tomográfia szerepe az arc-, állcsontsebészeti diagnosztikában h szd szs 2 db

1990 Végh Judit A részleges lemezes fogpótlások megtámasztásának irodalmi áttekintése h szd fp

1990 Zimmer Zoltán Az általános fogorvosi gyakorlatban elvégezhető orthodontiai kezelések h szd gy

1990 [s.n.] Elsöpörhető az AIDS? /!/ h rp

1989 Bakos Róbert Entwicklung un erprobung einer ablenkeinheit zur intraoralen applikation von lasestrahlen g szd 3 db

1989 Bárány Magdolna A fix fogpótlások története h szd fp 2 db

1989 Bíró Andrea Fogkefék és fogkrémek a kereskedelmi forgalomban h szd gy

1989 Dietz, Oliver Linguale bracketfixation g szd 2 db

1989 Dunsche, Antone Die rolle angiographie zur kontrolle der intraarteriellen chemotherapie von tumoren im kopf-hals-bereichg szd 3 db

1989 Dütsch Zsolt A fogmedercsont magasságának és pusztulásának röntgen diagnosztikai módszerei h szd

1989 Eberhardt, Elke; Reinhard, MatthiasEndothelschäde du zytostatika (ddp, er)... g szd

1989 Ernhaft József A szájpadrózsák klinikai anatómiája és kialakításának lehetőségei a teljes lemezes fogpótlásnál h szd fp

1989 Fodor Erika A gondozás fogalma, jelentősége a gyermekfogászatban h szd gy

1989 Gál Ernő A fogextractio szövdményei, megelőzésük, gyógyításuk h szd

1989 Gyarmati Attila A nyálsecretio és a nyál fehérje komponensek változása a nyálmirigyek működésének zavaraival járó állapotokbanh szd

1989 Herczegh Anna A teljes alsó-felső lemezes fogpótlások rágófelszínének vizsgálata h szd

1989 Hompó Ildikó A gyermekkori táplálkozás mennyiségi és minőségi tényezői h szd gy

1989 Horváth Gabriella A tejfogak szuvasodásának megjelenési formái és ellátása h szd gy



1989 Horváth Nóra Fogkefék és fogkrémek a kereskedelmi forgalomban h szd gy

1989 Juhász Gabriella A diabetes mellitus fog- és szájtünetei h szd

1989 Key-Uwe Feller, Hemer Klassifizierung, diagnostik und therapie der mittelgesichtsfraktung g szd

1989 Kókai András A gyermekfogászatban használatos tömő- és lenyomatanyagok h szd gy

1989 Kónya Ildikó A korlátozott szájnyitás klinikuma, patológiája, differenciál diagnosztikája h szd

1989 Kovács Zoltán A tuberculum alveolare mandibulae protetikai jelentősége h szd

1989 Lovász Beatrix Öntött kapcsok tervezése h szd 2 db

1989 Lőrincz Krisztina A rögzített és lemezes ideiglenes fogpótlások indikációs területe és fajtái h szd fp

1989 Maigardt Ingeborg A maradó molárisok szuvasodásánk megjelenési formái, kórlefolyása és kezelése h szd gy

1989 Mészáros Péter A praemolarisok és molarisok alternatív esztétikus anyagú ellátása az SR-Isosit Inlay/Onlay technikávalh szd

1989 Molnár András A maxillofacialis tájék daganatos betegek protetikai rehabilitációja h szd szs

1989 Nadj Edit Korai tejfog extrakció és következményei h szd gy

1989 Németh Andrea Fix pótlások, hidak és helyfenntartók szerepe a gyermekfogászatban h szd gy

1989 Safa Mohamed Said A plakk okozta fogágybetegségek klinikai diagnosztikája és gyógykezelése h szd

1989 Schlieper, Jörg Zur erlangung des akademischen grades eines doktors medizin g szd

1989 Seuckan Alexander Gyökérkezelések a gyermekfogászatban h szd gy

1989 Siminszky Gábor A gingiva túlburjánzásai h szd 2 db

1989 Susanne Blau Motivatio és psychologiai előkészítés jelentősége a fogszabályozásban h szd gy

1989 Szalai Andrea Gyógyszerek alkalmazása a gyermekfogászatban h szd gy

1989 Szegedi József Szisztémás betegségek fogágytünetei h szd 2 db

1989 Tóth Marianna Öröklődő fogazati anomálák h szd gy

1989 Varga Réka A tej- és maradófogak alaki és számbeli anomáliái h szd gy

1989 Vass Pál Gyermekkori fogágybetegségek h rp gy

1989 Vossbein,Marc Arne Komplikationen im rahmen der traumatologie in der mund- kiefer-gesichtschirurgie sowie deren therapieg szd 2 db+1

1989 Völgyi Gabriella A gyökércsatornahossz meghatározásának jelentősége az endodontiai kezelések szempontjából h szd kk 2 db

1989 Zólyomi Tamás A cariológia mai állása h szd

1989 Zsambelly Judit Caries frekvencia és intenzitás alakulása gyermekkorban h szd gy

1989 Zsoldos Eszter Különböző fogkefék és fogkrémek a kereskedelmi gyakorlatban h szd gy

1989 [s.n.] Kivehető részleges és teljes lemezes fogpótlások vizsgálata fogtechnikai laboratóriumokban h vip fp

1988 [s.n.] Nem daganatos nyálmirigy betegségek h rp

1988 [s.n.] Az abrázió mérés jelentősége az experimentális cariológiában h pm

1988 [s.n.] Öntött kapcsok tervezése h pm

1988 Ádám Aranka Funktionskieferorthopädische geräte und funktionelle therapie in der Kieferorthopädie g szd gy

1988 Ajam Faisal Lágyrészelváltozások az I. és II. korcsoportban h szd gy

1988 Andrásy Csilla Kivehető fogszabályozó készülékek. Aktív és passzív lemezek, alkalmazási lehetőségeik h szd gy

1988 Antoine Ibrahim A szájhigénia szerepe a caries megelőzésében h szd

1988 Apró Edit Egészségügyi felvilágosítás lehetőségei és szerepe  a caries prevencióban h szd

1988 Barthos Gábor Jóindulatú nem odontogén állcsonttumorok h szd

1988 Benkő Györgyi A gyökércsatorna tisztítása és fertőtlenítése h szd 2 db

1988 Ben-Meron Gavriel A nyálmirigyek vegyes daganatai h szd

1988 Berta Larisza Barázdazáró anyagok alkalmazása a caries megelőzésében h szd kk

1988 Böger Ulrike Die Kombinationsmöglichkeiten des Lückengebisses und deren Klassifikationsmöglichkeiten g szd

1988 Cseh Judit Az állkapocsrezekált betegek protetikai rehabilitációja h szd

1988 Dobos István Bioanyagok alkalmazása a szájsebészetben h szd szs

1988 Doros Csaba A tejfogazat kialakulása h szd gy

1988 Eberhart, Elke, Reinhard, MatthiasEndothelschäde du zytostatika (epirubicin, diaminodichloroplatin)... g szd 2 db

1988 Gotthard Csilla Nem fogeredetű lágyrész és csontcysták a maxillo-facialis régióban h szd

1988 Gyurkovics Csilla Gyökérkezelések indikációi a maradó fogazatban h szd gy

1988 Hajdú Ágnes A csonkelőkészítés /gyorsfordulatú csiszolás/ hatása a fogakra és a támasztószövetekre h szd

1988 Hangay Katalin Az arcüreg megbetegedéseinek fogászati- és állcsontradiológiai vizsgálata h szd

1988 Hegyaljai Kiss Judit A fogazatrendellenességek genetikai alapjai h szd

1988 Hevér László, Scheuring Zsolt A fogászati ellátás helye és lehetőségei a terhesgondozásban h

1988 Igor Dénes Modellanalyse als diagnostisches hilfsmittel bei der funktionellen Kieferorthopädie g szd gy

1988 Karena Nowak A káriesz-megelőzés lehetőségei és a fluorprofilaxis h szd gy

1988 Keresztesi Tamás A marginális parodoncium védelme rögzített fogpótlások készítésekor h szd fp

1988 Kovács Zita Fogátültetés fogvisszaültetés h szd

1988 Kőrösi Gábor Arcközépcsontok diagnosztikája és terápiája h szd

1988 Lam Ngon An Estude statistique et des nouvelles techniques de traitement en clinique de traumatologie faciale (1976-1986)f dé szs 3 db

1988 Lina Mikellidou Akut esetek ellátása 2-6 éves korcsoportban h szd gy

1988 Lorencz Czell Prä- und postoperative orthodontie g szd gy

1988 Madudák István A dentális plakk ph vizsgálatának szerepe a caries aktivitás szempontjából h szd kk

1988 Molnár Gyöngyi Dysgnathiák sebészi-orthodontiai kezelése h rp gy

1988 Müller Beatrice A serdülőkoruak protetikai ellátása h szd

1988 Nagy Csilla A gyermekfogászati profilaxis átalános szempontjai h szd gy

1988 Nemes Károly Az Angle II/1 típusú rendellenességek kialakulásának aetiológiai tényezői h szd gy

1988 Németh Zsolt Az arc és állcsontok rekonstrukciójának lehetősége különböző módszerekkel h pm

1988 Paréj Gábor A fogváltás időbeli lepergése és akcelerációja h szd gy

1988 Pethő Sarolta Szájüregi daganatok a gyermekkorban h szd

1988 Schneider Anne-Kathrin Az artikulátorok fejlődéstörténete h szd fp 2 db

1988 Stotz Andrea A tejfogazat szanálása az iskolafogászat keretein belül h szd gy

1988 Szathmáry Ákos Gyökértömések eredményességének vizsgálata összehasonlító röntgenfelvételek alapján h szd

1988 Takács Krisztina A lötyögő csontmag nélküli gerinc vizsgálata, megelőzése és therápiás lehetőségei h szd 2 db

1988 Timár András Parodontalis terápiás eljárások eredményei 50 beteg longitudinalis vizsgálata alapján h dé 2 db

1988 Vajda Gabriella A fix fogpótlások okozta károsodások h szd fp

1988 Veress Tamás Dentális gyulladások elkülönítő diagnosztikája kezelésük szempontjai f szd

1988 [s.n.] Az arcközépcsontok törései h vip

1987 [s.n.] A fej-nyak daganatok intra-arteriális kezelése h rp

1987 Achtberger, Josef Kompozíciós tömőanyagok vizsgálata a black I és II oszályú kavitások konzerváló kezelésében h dé 2 db

1987 Dobó Péter Az ajak- és szájpadhasadékok primer sebészeti ellátása h szd szs

1987 Fertői Kinga Fogazati anomáliák szerepe a káriesz kialakulásában h szd

1987 Füzér Csaba Ajakdaganatok kezelése h szd

1987 Gerber Mónika A parodontális gondozás módszerei h szd

1987 Háló Anikó A nyál secretios ráta és pufferkapacitás szerepe a caries kialakulásában h szd 2 db

1987 Hermann Péter, Lautzschmann Frank-LutzAz arcközépcsontok törései h rp 2 db

1987 Hugyecz Mária A caries viszonyok alakulása hazánkban h szd kk 2 db

1987 Iványi Tibor Állcsonttörések kezelése az occlusio szempontjából h szd

1987 Molnár Katalin Kivehető fogszábályozó készülék (sima és aktív lemezek és funkciós készülékek) h szd gy

1987 Nowak, Ulf A nemesfém mentes ötvözetek összehasonlító értékelése és alkalmazási területe a protetikában h szd

1987 Orsós Sándor A teleszkópos elhorgonyzás alkalmazása részleges fogpótlások tervezésekor h szd fp 2 db

1987 Ralph Lehmann Folgerkrankung der Karies im Milchgebiss g szd gy

1987 Rida Wehbi Javallatok és ellenjavallatok a gyermekfogászati röntgenológiában h szd gy

1987 Szabó András A maradó fogazat baleseti sérüléseinek ellátása a gyermekfogászatban h szd gy

1987 Székely Andrea A fej-nyak régió malignus daganatainak citosztatikus kezelése különös tekintettel az intraarteriális kemoterápiárah szd

1987 Tátrai Gyula Állkapocstörések műtéti kezelése intraorális behatolásból h szd 2 db

1987 Téglás Katalin A fogágybetegségek előfordulása különböző belgyógyászati megbetegedésekben h szd

1987 Tósa Zsuzsanna Teljes alsó, felső protézisek okozta szájüregi elváltozások, s azok terápiája h szd

1987 Turner Beatrix Általános betegségben szenvedő páciensek protetikai ellátása h szd 2 db

1987 Zidarova, Nelly A tervezési irányelvek a részleges foghiányok megoldására az irodalom tükrében h szd fp

1987  jelige: "A Kölliker" Immunohisztokémiai vizsgálatok emberi nucleus parabrachialisban h szd

1986 Adnan Bakryya A maradó fogak szuvasodásának következményes betegségei: a gyökér kezelése h szd gy

1986 Ahmad Chour A korcsoportok jelentősége a gyermekfogászati ellátásban h szd gy

1986 Almási Antónia Fiziológiás és pathológiás jelenségek a fogváltásban h szd gy

1986 Antal Erzsébet Speciális vizsgálómódszerek szájsebészeti vonatkozásai h szd

1986 Balázs Éva Angle III. o. anomáliák előfordulási formái és kezelésük h szd gy

1986 Csillag Zsolt A cariesprevenció jelenlegi helyzete Magyarországon h szd

1986 Eitler Tamás Ambuláns szájsebészeti beavatkozások általános érzéstelenítésének indicatioi és lehetőségei h szd szs 2 db

1986 Gódor Mária Éva Az orthodontiai anomáliák korai kezelése h szd gy

1986 Grit, Weinhold Az állkapocsdefektust eredményező törések sebészi rehabilitációja h szd szs

1986 Hamida Khateeb A maradó fogak szuvasodásának következményes betegségei, gyökérkezelés h szd gy

1986 Hegedüs István A habituális mandibula luxáció terápiás lehetőségei és értékelésük h szd 2 db

1986 Hermann Péter, Lautzschmann Frank-LutzMandibulatörések korszerű kezelése miniatürizált lemezekkel h rp

1986 Horváth Veronika Tejfogazati eltérések (2-6 éves korcsoport) h szd gy

1986 Hunyady Zoltán A recidivia okai. A recidivia elleni védekezés h szd gy

1986 Imrő Annamária Immunbiológiai diagnosztika alkalmazása a stomatológiában h szd

1986 Kara Katalin Állcsontciszták és kezelési lehetőségeik, különös tekintettel előfordulási helyükre h szd

1986 Kemper Róbert Transplantatios lehetőségek a maxillo-facialis sebészetben h szd szs

1986 Killi Éva A panoráma felvételek szerepe, lehetőségei a parodontopathia és a caries diagnosztikában h szd

1986 Klose Jörg Az antrooralis defectus és kezelési lehetőségei h szd

1986 Kolozsváry László A caries kisérletes vizsgálata: A patkányok örlők csücsökkopásának mérése saját vizsgálatok alapján h rp kk 2 db

1986 Konczos György Terhesség és caries összefüggése h szd 2 db

1986 Kovács Ferenc A gnatológiai kutatások mai állása h szd fp 2 db

1986 Königsberger, Stefan A caries aktivitás vizsgálata h szd kk 2 db

1986 Kuti Zsuzsanna Számfeletti gyökerek százalékos előfordulása a hazai populációban h szd

1986 Leitner Niklaus A buccinator tasak protetikai jelentősége h szd fp

1986 Makk László A fogszabályozó kezelés alapelve : mechanikai erők alkalmazása h szd gy

1986 Megyeri Csaba A juvenilis parodontitis kóreredete és kezelése h szd

1986 Mészáros Ágnes A glandula parotis megbetegedéseinek diagnosztikája és sebészi ellátásának elvi kérdései h szd



1986 Nagy Varga Katalin A pulpitis és terápiája h szd kk

1986 Soltész László A rágófelszín alakjának protetikai jelentősége h szd

1986 Terbócz Katalin Angle occlusios diagnosztika rendszere h szd gy

1986 Terényi György Az amalgámok tulajdonságai h szd kk 2 db

1986 Tihanyi István Az indirekt rögzítők /billenésgátlók/ hatásmechanizmusa és alkalmazási  területe h szd fp 2 db

1986 Tóth Bagi Zoltán A mandibulo-maxillaris rögzítés, szerepe, fajtái és hátrányai az állkapocstörések kezelésében h szd

1986 Wucherpfenning, Guido Untersuchungen zur superfiziellen demineralisation und remineralisation des menschlichen zahnschmelzes in vivo und in virtog szd

1986 [s.n.] Részleges és teljes fogpótlások okozta hangképzési panaszok vizsgálata h vip fp

1985 Antal Judit Implantatios fogpótlások biomechanikai problémái h szd fp 2 db

1985 Baum, Stefan A szövődményes állkapocstörések kezelési lehetőségei h szd szs

1985 Bettenhäuser, Katrin A potenciál különbségek fogászati vonatkozásai h szd fp 2 db

1985 Csekeő Marianne GYógyszerek alkalmazása a gyermekfogászati gyakorlatban h szd gy

1985 Daoud El Hachem Rugalmas fogászati lenyomatanyagok alkalmazása h szd 2 db

1985 Detlev, Gregori A fogbél megtartó kezelése, pulpasapkázás h szd kk 2 db

1985 Devon A. Taylor Arctájéki fájdalmak okai és kezelésének sebészeti vonatkozásai h szd szs

1985 Dohanics Zsolt A parotis megbetegedésének elkülönítő diagnózisa h szd

1985 Dohanics Zsolt A testidegen anyagok felhasználásának lehetőségei a maxillofacialis sebészetben h szd

1985 Donáth Ágnes Rögzített készülékek alkalmazása h szd gy

1985 Drahos Ildikó A parotis sebészi betegségei h szd

1985 El-Hage Ruchdi A tej- és maradófogazat szuvasodásának összefüggése h szd gy

1985 Girbicz Julianna Fogsebészet a gyermekfogászatban. Helyi érzéstelenítés h szd gy

1985 Jászai István Krioterápia alkalmazása a sztomatológiában h szd

1985 Juhász Sándor Üregalakítási módszerei a konzerváló fogászatban h szd kk 2 db

1985 Keresztes István Fej-nyak malignomák kemoterápiája h szd

1985 Khaled Hedari A részleges fogpótlások artikulációja h szd fp 2 db

1985 Kis Piroska A táplálkozás prae- és postresorptiv hatásának összefüggése a szuvasodással h szd kk

1985 Kocsis László Multiband készülék h szd gy

1985 Mátai Sándor A maxillo-faciális rehabilitációs protetika lenyomatvételi eljárásai h szd fp 2 db

1985 Matucsák Tamás A gyermekfogászatban használatos tömőanyagok h szd gy

1985 Matuscsák Tamás A gyermekfogászatban használatos tömőanyagok h szd gy

1985 Molnár Magdolna A fogpótlástan és a fonetika h szd fp

1985 Németh Ildikó Klinikai vizsgálat módszerei a fogbél megbetegedéseinél, vitalitásvizsgálat h szd kk 2 db

1985 Patyi Ágnes A terhesség sztomatológiai vonatkozásai h szd 2 db

1985 Rempt, Heike A foglepedék és szerepe a caries patogenezisében h szd 2 db

1985 Rosta Beradette Egy ritka szájbetegség leírása esetismertetés kapcsán h rp

1985 Sármásy Árpád A funkcióstabil osteosynthesis alkalmazásának lehetőségei a maxillo-facialis traumatológiában h szd

1985 Strobel Heike A gyermekkori táplálkozás minőségi tényezői h szd gy

1985 Szalontay Katalin A fejlődésben lévő gangranás maradó metszőfogak ellátása h szd gy

1985 Tarnay Éva Caries frekvencia és intenzitás alakulása a gyermekkorban h szd gy

1985 Varga Beatrix A fogváltás mechanizmusa h szd gy

1985 Varga Edit Csapos fogművek készítésének feltételei h szd 2 db

1985 Visontai Adrienn Gyermekek tej- és maradófigainak röntgenvizsgálata h szd gy

1985 Wenzlaff Henry Fukcióstabil osteosynthesis alkalmazásának lehetőségei a manibula törések kezelésében h szd

1985 Ádám Gyöngyi Nyúlajkasak és szájpadhasadékosok műtéti és therápiás kezelése h szd gy

1984 Adler Edit A cukorpótló anyagok szerepe a caries megelőzésében h szd kk 2 db

1984 Aida Abdulla Bazara A tejfogak és maradófogak alaki és számbeli rendellenességei h szd gy

1984 Bakay Kinga A marginális parodoncium védelme részleges lemezes fogpótlások készítésekor h szd fp 2 db

1984 Berta Ágnes A gyökécsap fogművek típusai és alkalmazási területük h szd fp

1984 Bleyer Kerstin A fogak megtartó sebészeti kezelésének módjai és azok kritikái h szd szs

1984 Bucsánszky Myrtill A szociális helyzet, foglalkozás, civilizáció és urbanizáció összefüggése a szuvasodással h szd kk

1984 Cseh Ildikó A caries mikrobiológiája h szd kk

1984 Dieudonné Ndongotou A felső állcsont és a lágyszájpad fejlődési rendellenességeinek protetikai rehabilitációja h szd fp 2 db

1984 Dobzsevics Sándor A mechanoterápia jelentősége a parodontopathiás maradékfogazat gyógykezelésében h szd fp

1984 Everton C. Taylor Az extrakció szövődményei, megelőzésük, a szövődmények pathológiájának, eljárásának kérdései h szd szs

1984 Farkas Gyöngyi A szabadvégű hidak készítésének lehetőségei és indikációs területe h szd fp

1984 Fedor Bence Tumorok korai felismerésének jelentősége és lehetőségei a fogorvosi gyakorlatban h szd 2 db

1984 File Éva A fogorvosi székben előforduló rosszullétek okai, azok terápiája h szd 2db

1984 Gulyás Zsuzsanna A pulpabetegségek aethiológiája, pathológiája, beosztása h szd kk

1984 Hegel Zsuzsanna Dentális gyulladások kezelésének elvi és gyakorlati kérdései h szd

1984 Herlo Péter Az implantációs fogpótlások tipusai és javallatai h szd fp 2 db

1984 Honi Márta Az Angle I. Oszt. Anomáliák: általános eltérések kezelése: fogtorlódás, mélyharapás, nyitottharapás h szd gy

1984 Horváth György A tejfogak fejlődése, anatómiája és áttörése h szd gy

1984 Hünnicher Iris A fogszabályozó kezelés alapelvei. Biológiai adottságok. Mechanikai erők h szd gy

1984 Kápolnási Kornélia A transzradikuláris fixació javallatai és értékelése h szd fp

1984 Kovács Nóra A fertőző betegségek szájtünetei gyermekkorban (Irodalmi áttekintés) h szd gy

1984 Le Van Thach Az alsó állcsont harci sérülések, és daganatműtétek utáni sebészi rehabilitációja h kd szs

1984 Magyary-Kossa Gusztáv, Kormány MargitA fogbél keringése ép és kóros körülmények között h rp kk

1984 Major Ildikó Sérülést szenvedett maradó frontfogak ellátása h szd gy

1984 Michael Ernst Antonio Leon Az első maradó molaris eltávolításának előnyei, hátrányai a gyermekkorban h szd gy

1984 Morrison, Casbert A Caries és Ásványi Sók, Nyomelemek összefüggése h szd kk

1984 Moustapha El Chami A maradó molarisok szuvasodásának megjelenési formái, kórlefolyása, ellátása h szd gy

1984 Mustafa Al Sagaff A gyökérkezelés indikációs területei, nehézségei, sajátosságai és menete a gyermekkorban h szd gy

1984 Orschel Hermann Desinficiálás a konzerváló fogászatban h szd kk 2 db

1984 Pintér Márta A szájsebészet és a fogpótlástan közös kérdései h szd szs

1984 Pokovai Zsuzsanna A pulpa védelme amalgám tömésnél, szilikát tömésnél és kompozíciós tömőanyagok alkalmazása eseténh szd kk

1984 Reinitz Zsuzsanna Fogvisszaültetés, fogátültetés története, módszerei, azok kritikája h szd

1984 Rurainsky Gabriele A fájdalomcsillapítás és érzéstelenítés a konzerváló fogászatban h szd kk 2 db

1984 Salmon, Georgia Ann-Marie A caries immunológiája h szd kk

1984 Sibongile Radebe Fogazati rendellenességek megelőzési módszerei h szd gy

1984 Smith, Juliet Veroinica A nyál és a szuvasodás összefüggése h szd kk

1984 Soltész Marianna A tejfogak elváltozásának szempontjai h szd gy

1984 Strenner Zoltán A tejfogak szuvasodásának megjelenési formái és ellátása h szd gy

1984 Szalai Éva A gyökértömés anyagai, ezek alkalmazási területe h szd kk 2db

1984 Szendrő Eszter Immediát pótlások készítése és alkalmazásuk előnyei h szd fp

1984 Szerző Géza A maxillo-faciális rehabilitációs protézisek szerepe az arcdaganatos beteg szomatopszichés károsodásának megelőzésébenh szd fp

1984 Tállai Zsuzsanna A parodontopátiás frontfogak esztétikus sínezésének lehetőségei h szd fp

1984 Tomori Klára A cystaműtétek fajtái és az eljárások kritikája h szd szs

1984 Uwe Simon Foghiánnyal együttt előfordu fogazati anomáliák komplex kezelése. Felnőttkori fogszabályozás h szd gy

1984 Varga Katalin A helyi érzéstelenítés vélt és valódi szövődményei és azok megelőzése h szd

1984 Vigh József A barázdazáró anyagok alkalmazása caries megelőzésében h szd kk 2 db

1984 Volom András Kompozíciós tömőanyagok h szd

1984 Wágner Györgyi A korai tejfogextrakciók következményei h szd gy

1984 Walid Naous A teljes lemezes fogpótlások készítésének modern szemlélete és gyakorlata h szd fp 2 db

1984 Zeisel Márta Helyi érzéstelenítés története, a fogászatban használtos modern érzéstelenítő szerek, eljárások és azok vitatott kérdéseih szd

1984 Divinyi Tamás Minor trankvillánsok szerepe ambuláns szájsebészeti betegek gyógyszeres előkészítésében h kd szs

1983 Elekes Krisztina Helyi érzéstelenítőszerek és helyi érzéstelenítés a stomatológiában h szd

1983 Gombik Ágota, Herendi GáborA fogpótlások költségeinek összehasonlítása a következetes prevenció költségeivel h rp

1983 Makra Csaba, Hidasi Gyula, Paphalmy ZsuzsannaA gyermekfogászati gondozás feladatai komplex vizsgálataink alapján h ap gy

1983 Popp Stefan Korszerű fémöntési eljárások h szd fp

1983 Tarján Ildikó A kemény fogszövetek permeabilitásának vizsgálata h dé gy

1982 Fejérdy Pál Nyomelemek és fehérjehiányos táplálás együttes hatása a fehér patkányok kemény szöveteire h kd fp

1981 Koch Erzsébet, Koch János, Müller Beatrix, Radóczy BrigittaA fogak megtartásában szerepet játszó szájsebészeti műtétek és azok kritikája h rp szs

1981 Makra Csaba, Hidasi Gyula, Paphalmy ZsuzsannaA gyermekfogászati gondozás felatai komlex vizsgálatain alapján (1981 nov.-1982 jan.) h szd gy

1981 Nász Ildikó A streptococcus mutans szerepe a caries etiológiájában h rp kk

1981 Barha Károly, Csontos László Fluorral végzett caries megelőzés módjai, lehetőségei h rp kk

1980 Dienes Ildikó, Mizsei Edit A helyi érzéstelenítés sikertelenségeinek okai és az ezzel kapcsolatos elméletek bírálata h rp szs

1980 Orosz Mihály, dr. Sztomatológiai változások terhesség alatt h kd

1980 Orsós Mária A fluor szerepe a káriesz megelőzésében h rp kk

1980 Pados Róbert Egy ritka szájbetegség leírása: A pemphigus /Esetismertetés és a vesiculo-bullosus korképek irodalmi áttekintése/ I., II.h rp szs 2 db

1980 Gemeiner Ágnes, Borsay PéterHelyi érzéstelenítés sikertelenségének okai és az ezzel kapcsolatos elméletek bírálata h rp szs

1979 Hidasi Gyula Fiziológiás és patológiás jelenségek a tejőrlők gyökérfelszívódásában h kd gy

1979 Kuti Zsuzsanna Számfeletti gyökerek százalékos előfordulása a hazai populációban h pm

1979 Pados Róbert, Pöstényi Judit A cavitasok zománcszéli kidolgozásának gyakorlati jelentősége h rp kk

1979 Szabó Gy., Kovács Á., Kelemen J., Péntek Z., Radnay T., Nemesányi Z., Szabó M.A carotis externa angiographia módszertana és jelentősége fej- és nyak-daganatok intraarterialis kemoterápiájábanh szs

1979 Szekér Kálmánné, Roykó MáriaA Stomatológiai /Fogászati/ Klinika Könyvtára 1944-ig h szs

1979 Voigt, Thomas Nachweis parodontopathogener Bakterien mittels quantitativer Real-time PCR g

1978 Wolner Éva Egy ritka szájbetegség leírása: Melkersson-Rosenthal syndroma h szd

1978 Sulyan Pál, Takács Anikó A fogeredetű cysták sebészi gyógyítása h rp

1977 Engel László,  Kivovics Péter A merev elhorgonyozás alkalmazása részleges lemezes fogpótlás készítésekor h rp fp

1976 Görgey Tibor, Gulics Ákos A pulpasapkázás múltja és jelene irodalmi adatok és saját tapasztalatok alapján h rp

1976 Huszár György A fogkopás vizsgálatának újabb módszerei és ezek alapján végzett összehasonlító értékelések eredményei I,II.h dé 2 db

1976 Ruff Diana A gingivectomia műtétének kivitelezése és várható eredménye tíz eset kapcsán h rp

1976 Berhidi Edit A bölcsességfogak előretörésével kapcsolatos rendellenességek, szövődmények ellátása h rp szs

1975 Kóbor András, Hesz Mihály A tuberculum alveolare mandibulae klinikai anatómiája, szövettana és protetikai felhasználása h rp

1975 Palotai Ágnes A pulpasapkázás múltja és jelene irodalmi adatok és saját tapasztalat szerint h rp

1975 Pásztor Emőke, Büchler János A bölcsességfogak előretörésével kapcsolatos rendellenességek, szövődmények ellátása h rp szs

1975 Retteghy Tibor A fogászati és szájsebészeti anaesthesiologia fejlődése: Korszerű érzéstelenítő szerek és eljárások h rp szs



1975 Szép János, Vizkelety Tamás Plasztikai tömések széli záródásának vizsgálata, különös tekintettel a secundaer caries kialakulására h rp kk

1975 Vajda Júlia,  Televa VaszkreszaA bölcsességfogak előretörésével kapcsolatos rendellenességek, szövődmények ellátása h rp szs

1975 Csiba Árpád Az ameloblastomak pathomorphologiaja h kd 2 db

1974 Dományházi Gábor A terhesség és hydantoin okozta szájelváltozások összehasonlító vizsgálata h rp

1974 Hidasi Gyula A tejőrlők gyökérfelszívódásával kapcsolatos vizsgálatok h kd gy

1974 Knáb Rózsa Parodontál indexek használata és haszna h rp szs

1974 Koppány Ferenc, Szabó Fekete Katalin, Szomi ÉvaA kemény és lágyszájpad határterületének klinikai anatomiája és prothetikai jelentősége h pm fp

1974 Olasz Mária A fogászati és szájsebészeti anaesthesiologia fejlődése: Korszerű érzéstelenítő szerek és eljárások h rp szs

1974 Ujpál Márta Merev elhorgonyozás alkalmazása részleges lemezes fogpótlás készítésekor h rp fp

1974 Béres Beatrix Száj és bőrtünetek  gyakorisága és lefolyása lichenes beteganyagon h rp ?

1973 Mara István Allergiás pathomechanismus a perodontopathiák kialakulásában h rp

1973 Molnár Anikó, Simon Zsófia A vérzés, mint postextractios szövődmény h pm ?

1973 Román Ágnes Allergiás pathomechanizmus a parodontopathiák kialakulásában h pm ?

1973 Szaszovszky Gábor A tasakeltávolító műtétek indikatioi és módszerei h rp. szs

1973 Szivós Katalin, Szőts Edit A vérzés, mint postextractios szövődmény h rp

1973 Tarnay Anikó Allergiás pathomechanizmus szerepe a parodontopathiában h pm szs

1973 Hajduk Árpád, Mandula János Az alginát lenyomatanyagok térfogatváltozása h pm. fp

1972 Hargitai János A száj gombaflorájának szerepe a parodontopathiakban h rp szs

1972 Szendrey Mária, Ludas Imre, Récsey ZoltánAz alginát lenyomatanyagok térfogatváltozása h pm fp

1972 Tóth Mária Öt gyökérkezelés - részletes dokumentálással h pm.

1972  Lskos Gizella, Orosz Mihály A részleges foghiány következményei h rp fp

1971 Iványi Kornél A frontfogak nemi és alkati különbsége h rp fp 2 db

1971 Molnár Anikó, Simon Zsófia A maradó fogak szine h pm fp

1971 Molnár Anikó, Simon Zsófia A fogak replantatioja és transplantatioja h pm. fp

1971 Nyárásdy Ida A gingivitis ulcerosa hatása a parodontiumra h rp szs

1971 Scranz Dénes, dr. A hazai populáció természetes frontfogainak odontometriai (nagyság, alak) és szinvizsgálata h km fp

1971 Szekeres Anna, Rigó György Öt saját maga által végzett és befejezett gyökérkezelés leírása részletes dokumentálással h pm

1971 Auer Erzsébet, Iványi Kornélia, Orosz MihályAlginátok vizsgálata h pm fp

1970 Gábor Imre A fogak replantatioja és transplantatioja h pm fp

1970 Molnár Anikó, Simon Zsófia A frontfogak nemi és alkati különbsége h pm. fp

1970 Sallay Kornélia A recidiváló aphthás szájgyulladás kóreredetének  vizsgálata és  a therapia kérdése h kd ?

1970 Kozma Mária, Koritsánszky  EmőkeA leukoplakia gyakorisága és jelentősége h pm ?

1969 Makai Sándor A részleges foghiány következményei h szd fp

1969 Horváth Judit A maradékfogak sinezése fogpótlások készítésekor (fix és kivehető fogpótlások problémái) h pm. fp

1968 Horváth Judit Dentális eredetű lágyrészgyulladások h pm fp

1968 Mérten István A gingivitis ulcerosa hatása a parodontiumra h pm ?

1968 Rajcsányi Pál, Rigó György, Szekeres AnnaAz alginát lenyomatanyagok térfogatváltozása h pm. fp

1968 Vértes Gabriella, Vida Ferenc Szilikát és kőcement tömőanyagok korróziójának vizsgálata 10%-os tejsav oldatban h pm. kk

1968 Lugos Margit "Egy paradontopathiás eset feldolgozása": Egy vagy több különös eset ismertetése h pm. szs.

1967 Ravasz Péter Hibaforrások részleges protézisek készítésekor h pm. fp

1967 Legányi Marianna Protetika és biomechanika h szd fp

1966 Péter Csaba A fogászati önkötő akrilát felhasználásának javallatai és kritikai értékelése h pm. fp

1966 Ravasz Péter Az önkötő akrilát felhasználásának javaslatai és klinikai értékelése h pm. fp

1966 Szaszovszky Gábor Vegyes fogazat időszakában alkalmazható fogszabályozó készülékek h szd gy

~1973 Balla Endre A maradó frontfogsérülések gyermekfogászati és fogszabályozási vonatkozásai h pm gy

Muhamad Massarwah Verankerunsprobleme während der Multibandbehandlung h szd gy

Piskóty Ildikó Fogászati vetélkedő tervezése h szd gy


