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A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában: 
Alapozó, szemléletalakító tárgy, amelynek célja, hogy elméleti és gyakorlati hátteret nyújtson a 
parodontológiai kezelésekhez. Célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a modern parodontális diagnosztika 
fő aspektusait és a parodontális oki terápia lépéseit mind elméletben, mind gyakorlatban fantomfejek 
segítségével. A tárgy megalapozza a Parodontológia II. gyakorlatokat. 

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva): 
1 Bevezető előadás - A fogágybetegségről általában WP szept 11. 

2  A fogágy normál anatómiája és fejlődéstana HA szept 18. 

3 A dentális plakk mikrobiológiája CsNB szept 25. 

4 Helyi oki tényezők. Dentális plakk mint biofilm GI okt 2. 

5 A fogágybetegség patomechanizmusa I. (immunológia) MB okt 09. 

6 A fogágybetegség patomechanizmusa II. GI okt 16. 

7     okt 23. 

8 A fogágybetegség epidemiológiája, indexek  PZs okt 30. 

9 Klinikai és radiológiai parodontális diagnosztika CsNB nov 6. 

10 Egyéni szájhigiénia TD nov 13. 

11 Helyi plakk retenciós tényezők NP nov 20. 

12 A fogágybetegség általános rizikótényezői GI nov 27. 

13 A teljeskörű parodontális kezelés lépései HA dec 4. 

14 Írásbeli kollokvium GI dec 11. 

 
Kiscsoportos oktatás: 
 I. Diagnosztika (A diagnózis felállítás célja, lépései. Anamnézis felvétel rövid átismétlése, a  klinikai 

vizsgálat - a vizsgálandó paraméterek, indexek (PSR is)és ehhez szükséges eszközök és a szondázás 

technikájának-  részletezés bemutatása) 

II. Oki terápia (A parodontális kezelés célja, a komplex terápia fázisai – oki terápia lépései, eszközei, 

depurálás, kürettálás, érzéstelenítés technikája – élezés röviden.) 

III. iTOP - egyénreszabott szájhigiéne (plakk eltávolítás jelentősége, mechanikai plakk kontrol 
fontossága, sulcus tisztítás- fogköztisztítás-miért, hogyan, mivel?) 

IV. FELELTETÉS 

  



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. Szigorúan kötelező a részvétel a 4 propedeutikai 

képzésen (tömbösített kiscsoportos gyakorlat), hiányzás nélkül. 1 elmulasztott foglalkozás másik 

csoportban ugyanazon a héten gyakorlatvezetői engedéllyel pótolható. 

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: 
Előadáson félévközi teszt, 15-20 kérdéses feleletválasztós, 60% minimummal Értékelése: 
megfelelt/nem megfelelt 
Propedeutika kiscsoportos gyakorlatokon 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. 
Az osztályzat kialakításának módja: 
Képdiagnosztika eredmény + teszt alapján az összességében elérhető (65+15) 80 pont alapján képzett érdemjegy. 
Elégséges érdemjegy 55 ponttól érhető el. 
A vizsga típusa: Kollokvium 
Vizsgakövetelmények: A félév tananyagának számonkérése, 65 kérdéses feleletválasztós teszt 
+képdiagnosztika 15 diával. A képdiagnosztika minimuma 8 helyes megoldás (60%). A képdiagnosztika vizsga 

önmagában is ismételhető.  
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: 

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

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

 


