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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 
Alapozó, szemléletalakító tárgy a teljes körű fogászati képzésben. A hallgatót meg kell tanítani a 
modern parodontális diagnosztikai és terápiás módszerekre és praxismenedzselési módszerekre. 

Fontos, hogy átadjuk a legmodernebb terápiás gyakorlati és diagnosztikus módszereket is. 

A klinikai gyakorlaton a hallgató minden héten legalább egy vagy két beteg komplex kezelését végzi 

ellenőrzés mellett. A három klinikai félév gyakorlatai során elsajátítja az alapvető diagnosztikai 
módszereket, a státusrögzítést valamint azokat a konzervatív és sebészi módszereket, amelyek 

nélkülözhetetlenek egy általános fogorvosnak a gingivitis vagy közepesen súlyos parodontitis 

ellátásban.  
A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 

1 Ortodoncia és parodontológia kapcsolata  HA szept 10. 

2 Protetikai rehabilitáció  parodontális szempontjai GI szept 17. 

3 Parodontális defektusok morfológiája, parodontális műtétek indikációi DF szept 24. 

4 Parodontális műtétek I. Általános bevezetés GI okt 1. 

5 Parodontális műtétek II.  Az ínyhiperplázia korrekciója    GI okt 8. 

6 Parodontális műtétek III. Rezektív/Reparatív tasakműtétek HA 

okt. 13. 

szombat! 

7 Parodontális szövetek biológiája. Regeneratív eljárások alapjai  NP okt 15. 

8 Parodontális regeneratív eljárások klinikai alkalmazása I. WP okt 29. 

9 Parodontális regeneratív eljárások klinikai alkalmazása II. WP nov 5. 

10 Furkáció léziók ellátási lehetőségei PZs nov 12. 

11 Biológiai mediátorok a parodontális sebészetben DF nov 19. 

12 Mukogingivális sebészet I.  KT nov 26. 

13 Mukogingivális sebészet II./ Tesztvizsga MB dec 3. 

14 Gerincprezervációs eljárások WP dec 10. 

 

Gyakorlati penzum: 

  
Beavatkozás 

szám 

Anamnézis (parodontalis rizikófaktorok) 4 



Teljes parodontális státuszfelvétel 4 

Szájhigiénés oktatás (iTOP) 4 

Szupraging. depurálás, polírozás/Q 8 

Gyökérfelszín tisztítás (kürett)/Q 8 Plakkretenciós tényező eliminálás 4 

Parodontális gondozás +rizikóanalízis 2 

 

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: 
A részvétel feltételei: az előző szemeszter lezárásához/előfeltétel megszerzéséhez szükséges 
tanulmányi adminisztráció teljesítése (leckekönyv leadása). Előfeltételes tantárgy teljesítése. A 

gyakorlati képzésben előírásoknak megfelelő munkaruházat és szabályos névtábla viselete. 
Tantárgyleírás valamint a tűz- és balesetvédelmi előírások ismerete, amelyet a hallgató 
aláírásával tanúsít. Hiányzás az előadásról a kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal 

(továbbiakban TVSz) összhangban lehetséges. Előadás pótlására nincs lehetőség. A részvételt a 
hallgatók aláírással igazolják a jelenléti íven és a gyakorlatokon használt, dékáni utasítás 

szerinti személyi jelenléti íven.  

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: 
A TVSz rendelkezései szerint. 
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, 
pótlásuk és javításuk lehetősége: 
Félévközi teszt: 20 kérdéses feleletválasztós teszt, 5-6 kép diagnosztika az előadáson.  
Gyakorlaton beszámoló.  Akadályoztatás esetén a gyakorlatvezetővel egyeztetett időpontban 
pótolható.  

Pótlás/javítás: a teszt írása kötelező, a tárgyi előadó által meghatározott időpontban egy 
alkalommal pótolható. 
A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó 
feladatainak számát és típusát is): 
Elégséges részvétel az előadásokon és gyakorlatokon. „Megfelelt” minősítés a félévközi 
ellenőrzéseken. 
A gyakorlati betegkezelési minimum teljesítése (ún. „penzum”). 
Az osztályzat kialakításának módja: gyakorlati órai felkészültségre és aktivitásra adott 

értékelés, gyakorlaton tett vizsga és félévközi teszteredmény valamint döntően a gyakorlaton 
megszerzett és alkalmazott tudás és manuális képesség, betegekkel való bánásmód alapján 

kialakított gyakorlati érdemjegy. 
A vizsga típusa: Gyakorlati jegy 

 
Vizsgakövetelmények: a félév során az előadáson és a gyakorlati foglalkozáson elhangzott vagy bemutatott 
tananyag szóban és gyakorlatban számon kérhető.  
A vizsgajelentkezés módja: Kizárólag Neptun rendszeren keresztül, az ott megadott napokra. 

Egyebekben TVSZ az irányadó. 
A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A TVSz szerint. 
 
A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: A TVSz szerint. 
 
A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és 



szakirodalom listája: 
Kötelező tankönyvek 

- Gera I. (szerk.):  Parodontológia (Semmelweis Kiadó, 2009) 

- Divinyi T. (szerk.): Orális implantológia (Semmelweis Kiadó, 2007) 

 

Ajánlott irodalom: 

- Niklaus P. Lang, Jan Lindhe (szerk.): Clinical Periodontology and Implant Dentistry (Wiley 

Blackwell, 2015) 

- Magyar Parodontológiai Társaság - parotarsasag.hu 

- European Federation of Periodontology - efp.org 

- International Team for Implantology - iti.org  

 

 

 


