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Fogorvosnapok
Megünnepeltük a kilencediket, kétévenként nevezetes alkalom a visszatekintésre, mérföldkő, megannyi stáció és fejezet kis magyar kamarai-szakmai történelemkönyvünkben.
Elgondolkozhatunk, honnan indultunk, hová tartunk? Sok kamarai tagunk rengeteg
munkája a közösségért, amelyet meg akarunk tartani, és amely megtart bennünket.
Építkezés, küzdelmek, csalódások, apró, de lelkesítő örömök, sikerek. Kritikák és átértékelések, illúziók és realitások, indulatok és beletörődések. Aktuális helyzetkép és vita
a hagyományos fórumokon. A háttérben (gyakran előrébb nyomulva) ott a politika, mit
enged, mi a szándéka, van-e a kibontakozásnak esélye, vagy éppen kitapintható gátja?
Sokféle válasz, sokféle igazság, lehet központilag meghirdetett, amolyan hivatalos, de a minket leginkább érdeklő, az hatezer-egynéhányszáz kollégáé, amit a mindennapi valóság szül.
Tükörkép az OEP vezető munkatársának előadásában. Számok, kérlelhetetlen tények, melyek szembesítenek
bennünket tevékenységünk inkább mennyiségi, mint minőségi mutatóival. Mire elég havi alig 500 ezer forint, vagy éppen 700 ezer? Hol pótolja ezt ki fizetőképes kereslet, hol a népegészségügy, és hol van fogorvos,
többnyire hol már nincs? Mekkora a tisztességgel, szakmailag korrekten ellátható körzet, és mit kezdjünk a
degresszióval, meg a minimumidővel? A fórumon felszólaló kollégák véleménye megszívlelendő. Visszafogottak, érzelemmentesek és végtelenül realisták voltak. Nem tudtam eldönteni, hogy inkább bizakodók, vagy
belefáradtak, elfásultak voltak-e? Tiborc panaszai újra és újra megfogalmazódnak apadó reménnyel, beletörődéssel. Fogyatkozik a harci szellem, fogyatkoznak a harcosok. A GYEMSZI első embere kolléga, tudja, mit jelent
szék mellett állni, OEP finanszírozásból gazdálkodni, gyógyítani szerény lehetőségek közepette. Bíztat, érvel,
nem engedheti kialudni a remény halványan pislákoló lángját. Tovább siet, újabb csatamezők várnak rá. Tudjuk,
készül a Varga-csomag, árnyékában a béremelés és az elkövetkező években erőteljesen csökkenő egészségügyre
fordítható uniós támogatás.
Másképpen, de még mindig a fogorvosról. Gyakran hallunk mostanában a munka-alapú társadalom ideájának előtérbe helyezéséről, ellenpontba állítva az egyébként le- és eltűnő jóléti társadalom mítoszával. Talán azért is érdemes
ezt újra a közgondolkodás homlokterébe állítani, mert egy lassan homályba vesző kor ideológiai alapvetése – ugyan
más érzelmű-szellemiségű háttérrel – fennhangon hirdette. Nem okvetlen helyezném szembe a munka-alapút a
jólétivel, mert számos példa hozható fel Európában is arra, hogy a szorgalmas, értelmes, hatékony munka lehet
igazán az alapja a jólétnek, a boldogulásnak, a társadalom felemelkedésének, a közjónak.
Na és hogy jön ide a fogorvos? Természetszerűleg és konzekvensen, mert amióta az eszemet tudom (ezt már évtizedekben mérem), a fogorvos mindig sokat dolgozott. Nem 40, nem is 50, gyakran 60 órát is hetente, kemény
szellemi és fizikai erőfeszítés közepette. Amikor munkája révén boldogult, inkább irigyelték, mint sem példaképül állították, erősen spórolva az erkölcsi és anyagi elismeréssel. Hamis beidegződések és kisszerű, rosszindulatú
előítéletek miatt nem a tisztességes gyógyító munka eredménye, a munka becsületének elismerése alakította a
közvélekedést.
Legyünk hát bizakodók, a munka-alapú társadalom eszménye, meghirdetése remélhetőleg nekünk kedvez. Itt
jók a pozícióink, mert nem csökkent potenciális betegeink száma, legfeljebb anyagi, szociális okból és az egészségügyi higiénés kultúra hiányosságai miatt jelentősen visszafogottabb a hozzánk fordulás.
A következő Fogorvosnapok két év múlva lesz, várjuk ki türelemmel, hiszen akkor is lesz fórum, és talán
marad még probléma is, hogy jól kibeszélhessük magunkat.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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A parodontális gondozás jelentősége
a természetes fogak, koronák, hidak
és implantátumok élettartamának
meghosszabbításában
Dr. Gera István
Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika

A

z oki parodontális kezelés fő célja, hogy eltávolítsa a subgingivalis dentális érett biofilmet,
és olyan környezetet teremtsen, amely elősegíti a dentális plakk tartós távoltartását is.
De fontos cél az is, hogy lehetőleg minél hosszabb ideig
épségben megőrizzük az adott parodontális tapadást, és
elkerüljük az újabb gyulladásos folyamat fellángolását és
a további tapadásveszteséget. A teljes körű parodontális
kezelés – az oki és korrekciós fázisok – ennek csak az előfeltételét teremtik meg.
Minden betegség esetében a legcélravezetőbb a betegség kialakulásának megelőzése, azaz a primer prevenció (1. ábra). A szájüreg soha nem steril, hanem a szervezet leggazdagabb mikrobiális flóráját hordozó környezet,

1. ábra: Fiatal nő teljesen ép parodontiuma

amelyből a fogakra folyamatosan tapadnak ki baktériumok és egyéb mikroorganizmusok. Egy bizonyos menynyiségű dentális plakkal mindenki együtt tud élni anélkül, hogy az parodontális gyulladást okozna (2. ábra).
Vizsgálatok tanúsága szerint amennyiben legalább kétnaponta tökéletesen fogat mosunk, még gyulladásmentesen
tartható a parodontium (Lang és mtsai., 1973). Ha profeszszionális módon, időnként tökéletesen letisztítjuk a fogakat, viszonylag hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy
megfelelő otthoni szájhigiénés gyakorlat mellett a plakk
olyan érettségi fokot érjen el, amely már komoly veszélyt
jelent a parodontium számára. Így periodikus profeszszionális plakk-kontroll segítségével a dentális plakk
„patogenitása” még akkor is jelentős mértékben csök-

2. ábra: Bizonyos mennyiségű plakk mellett még ép
és gyulladásmentes lehet az íny
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kenthető, ha az otthoni egyéni szájhigiénia nem tökéletes.
Az azonban teljesen egyéni, hogy ki milyen mennyiségű
és összetételű dentális plakkot tud még manifeszt gyul-

ladás nélkül tolerálni. Tehát egészséges ínyű egyéneknél
is az egyéni, a plakk- és fogkőképződési hajlam, az egyén
kézügyessége, motivációja és az otthoni szájhigiéniás gya-

2010. 08. 30.

2010. 08. 30.

2013. 02. 12.

2013. 02. 12.

3. ábra: Generalizált agresszív parodontitis kezelés előtt és két és fél évvel a kezelés után

2012. 03. 13.

2012. 03. 13.

2012. 03. 21.

2012. 03. 21.

2012. 04. 03.

2012. 05. 23.

2012. 10. 03.

2013. 01. 23.

4. ábra: Generalizált agresszív parodontitis sikeres konzervatív-sebészi kezelése
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korlatának hatásfoka alapján kell meghatározni az időszakos professzionális szájhigiéniás vizitek ütemtervét.
Ha a betegség már egyszer kifejlődött, és a betegség
irreverzibilis károsodásokat okozó, progrediáló jellegű
krónikus folyamattá vált, mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a leghatékonyabb oki kezeléssel a
további károsodást megállítsuk, és a páciens minél hatékonyabb rehabilitációját biztosítsuk. Úgy kell áthangolnunk az egyén életvitelét és magatartási formáit, hogy
alkalmazkodni tudjon a betegség által okozott maradandó egészségkárosodáshoz. Mivel ez alapvetően a
további pusztulás megakadályozását célozza, ez egyben
a szekunder prevenciót is szolgálja.
Ma a gingivitis és krónikus parodontitis konzervatív és
sebészi kezelése nagy részben megoldott, és kiszámítható eredményeket ad. A távlati eredmények alapvetően
a beteg együttműködő képességétől, szájhigiénés gyakorlatától, a szájban lévő tömések és pótlások minőségétől
függ. Az agresszív parodontitis távlati terápiás eredményei még csak részben kiszámíthatók, de sok esetben a
további tapadásveszteség itt is megállítható, és jó eredmények érhetők el (3-4. ábra).
Az aktív kezelés befejezése után mindig alapos ellenőrzésre és rendszeres professzionális szájhigiéniás beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy a meggyógyított
parodontium épségét megőrizhessük. Mivel ma még
nem tudjuk az újabb aktív gyulladásos kitöréseket előre
megjósolni, csak a rendszeres ellenőrzéssel és azonnali
oki terápiás beavatkozásokkal biztosítható a folyamat
progrediálásának megállítása. Ezt a rendszeres és terv-
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szerű professzionális műveletet nevezzük parodontális
gondozásnak (angolul: maintenance care, vagy recall
programme, legújabb definíció szerint: Periodontal
Supportive Therapy).
A kezelt parodontium további épségének megőrzése
alapvetően azon múlik, hogy az egyén hogyan tudja
tisztán tartani az egyszer már hosszas kezelések során
meggyógyított parodontiumát. Ez ilyenkor sokkal
nehezebb feladat, mint akkor, amikor még nem alakult
ki maradandó parodontális károsodás. A meghosszabbodott klinikai koronájú, denudált gyökérfelszínű, nyitott interdentális fogközű fogsor tisztítása sokkal több
időt vesz igénybe és nagyobb ügyességet és speciális
interdentális fogtisztítási technikát igényel, mint a teljesen ép fogsor gondozása (4. ábra).
Több követéses klinikai vizsgálat bizonyította azt, hogy
tökéletes professzionális és individuális plakk-kontrollal
a már erősen károsodott parodontium is tartósan gyulladásmentesen tartható (5. ábra). Ez azonban állandó
beavatkozást igényel, mert a plakk-képződés is folyamatosan zajlik. Így elvileg a parodontium épségének megőrzése lényegében véve a parodontitisen egyszer már
átesett páciens hátralevő életét betöltő program lenne,
feltételezve, hogy később nem veszíti el maradó fogait
teljes egészében. Bebizonyosodott, hogy a parodontális
sebészi terápia megfelelő, hatékony szupportív kezelés nélkül hatástalan (Nyman és mtsai., 1977), és csak a
rendszeres posztoperatív gondozás garantálja az elért
klinikai eredmények megőrzését (Rosling és mtsai., 1976,
Lindhe és mtsai., 1984).

1996.

2002.

2004.

2012.

5. ábra: A sikeres szupportív kezelésnek köszönhetően krónikus parodontitis után 15 éven át gyulladásmentes a parodontium, és nem
progrediált a tapadásveszteség
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ség alig progrediált, sőt approximálisan minimális tapadásnyereséget regisztráltak (Axelsson és mtsai., 2004).
Egy másik, szintén Svédországban, Jöngköpingben végzett 30 éves szájhigiénés programmal társuló követéses
vizsgálat hasonló eredményeket adott (Hugoson és mtsai.,
2005.) Rosling és munkatársai longitudinális vizsgálatai szerint a jól kontrollált csoportban az átlagos éves csontvesztés 0,1 mm körül volt, ami azt jelenti, hogy a rendszeres szupportív kezelésben részesülők 70 éves korukra
elvileg még csontállományuk 50-60%-át megőrizhetik
(Rosling és mtsai 2001).
Tehát a nem magas rizikócsoportba tartozó nagyon jól
motivált egyéneknél az individuális és a professzionális
fogtisztítással kombinált szájhigiénés programok a tapadásveszteséget megállíthatják, feltéve, ha évente legalább
egy alkalommal a páciens ellenőrzésre és ellátásra kerül.
A jól motivált egyéneknél a professzionális visszarendelések közötti idő megnyújtható, de teljesen soha nem hagyható el. Maga a rendszeres visszarendelés jelentős pozitív motiváló erő az individuális plakk-kontroll sikerének
megőrzésében is (Nyman és Lindhe 1979). Kimutatott, hogy
amennyiben a visszarendelések közötti idő hosszabb, mint
egy év, a legtöbb esetben fokozatos tapadásveszteséget
regisztráltak (DeVore és mtsai., 1986).
Kérdés azonban, hogy a magas rizikócsoportba tartozó,
súlyos fogágybetegségre hajlamos populáció esetében
milyen hatékonysággal alkalmazhatók a prevenciós programok. Badersten és munkatársai 1984-ben arra a megállapításra jutottak, hogy a parodontális tasakok rendszeres
subgingivalis depurálásával az esetek legnagyobb százalékában a betegség progressziója itt is lassítható vagy esetleg
megállítható, és a fogak elvesztésének rizikója csökkenthető.
Az elmúlt két évtizedben végzett a subgingivalis depurálás
hatékonyságát értékelő irodalmi összefoglaló közlemények
kritikai értékelését végezte el metaanalízisében Jean Suvan
(2006), aki arra a megállapításra jutott, hogy a rendszeres
professzionális mechanikai subgingivalis tisztítás valóban
hatásos és gazdaságos mind a fogágybetegség aktív kezelésében, mind pedig a fenntartó kezelésben. Hangsúlyozta

Több, elsősorban Skandináviában végzett hosszú távú
15–30 évet átívelő követéses vizsgálat tudományosan is bizonyítja, hogy milyen szerepe van a megfelelő
dentális edukációnak és a rendszeres professzionális
szájhigiénének az egészséges száj állapotának megőrzésében és a parodontális tapadásveszteség csökkentésében.
Egy kisebb svéd közösség körében a 70-es évek közepén elkezdett, immár több mint 30 évet átívelő profeszszionális szájhigiéniás program eredményei azt mutatták, hogy a parodontális tapadásveszteség nem életkorral
összefüggő jelenség. 1971-72 évben összesen 550 20-65
éves felnőtt egyént választottak be egy svéd kisvárosban a
vizsgálatra. A tesztcsoportba 375 került, akik évente négy
alkalommal rendszeres parodontális fenntartó kezelésben részesültek, és szigorú otthoni fogmosási gyakorlatot folytattak (Axelsson P & Lindhe J 1978, 1981a,b). A 180
kontrollpáciens csak éves ellenőrzéseken vett részt. Hat
év után a kontrollcsoportot etikai okokból megszüntették, mivel igen jelentős különbség mutatkozott a két csoport parodontális állapota között. A tesztcsoportot azonban tovább követték, összesen 30 évig. A vizsgálatban
részt vevő 375 személyből a 15. év végére még mindig 317
személy vett részt a programban (Axelsson és mtsai, 1991).
A kiindulási, saját értékekhez viszonyítva jelentős javulást
tapasztaltak minden parodontális paraméterben. Az átlagos plakkindex-értékek a kiindulási értékhez képest
40-50%-os javulást mutattak. Az ínyvérzési indexérték
a kiindulási 20-25%-os értékről 2-3%-ra esett vissza. Ez
alatt a hosszú idő alatt csupán 59 személynél volt szükség
extrakcióra, de ebből is csak hatnak kellett parodontitis
miatt eltávolítani a fogát. A legutóbbi, immár 30 éves
követéses vizsgálati eredmények továbbra is azt mutatták, hogy a program valóban működött, és a vizsgálatban
részt vevők között előrehaladott életkoruk ellenére is alig
fordult elő jelentős tapadásveszteség vagy súlyos caries.
A vizsgálatban még részt vevő 257 személynél harminc
év alatt parodontális okokból összesen csupán 21 fogat
kellett eltávolítani (1. táblázat). A buccalis fognyaki felszíneken kialakuló ínyrecessiot leszámítva, a tapadásveszte-

1. táblázat: 1972 és 2002 között a vizsgálatban végig részt vevő 257 egyén 30 éves követéses vizsgálatának eredményei
a fogvesztés okait tekintve
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az egyéni fogékonyság fontosságát a kezelési-prevenciós
programok megtervezésében, amelynek sikere a jól felkészült parodontológus szakorvos és a kellő mértékben motivált beteg együttműködésétől függ. Ugyanakkor Gjermo irodalmi összefoglalójában megállapítja, hogy a szájhigiénés
programokkal a súlyos parodontitis progressziója alig kontrollálható, akkor, ha az egyéb rizikótényezőket nem kontrolláljuk. Ezek között kiemelkedő helyet foglal el a dohányzás. Alapvetően a súlyos parodontitis progressziójának
csökkentésében a dohányzásról való leszokásnak legalább
olyan fontos szerepe van, mint a tökéletes szájhigiénének
(Gjermo 2005). Eickholz és munkatársai (2008) szisztematikus review közleményében megállapítják, hogy fogvesztéshez vezető fogágybetegség progressziója általános szervezeti, magatartási és lokális, foggal összefüggő tényezőkre
vezethető vissza. Az általános tényezők között első helyen
szerepel a rossz posztoperatív szájhigiénia és a nem hatásos szupportív kezelés, az IL-1 polimorfizmus, a kiindulási
diagnózis (krónikus vs. agresszív parodontitis), a dohányzás, diabetes, valamint a nemi hovatartozás (férfiak prognózisa rosszabb). A fogakkal összefüggő lokális tényezők
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között a leggyakoribb ok: a kiindulási tapadásveszteség és a
furcatio-érintettség.
Azonban még az agresszív parodontitisen átesett egyéneknél is jelentősen csökkenthető a további tapadásveszteség mértéke tökéletes szájhigiéniával (6. ábra). Nyman és
Lindhe (1979) vizsgálata szerint az agresszív parodontitisen
átesett, parodontális műtétekkel is kezelt csoport kéthetenkénti visszarendelésével tökéletesen biztosítható volt
a rögzítő apparátus megőrzése, míg a hasonló módon
kezelt, de nem ellenőrzött csoportnál két év leforgása alatt
átlagosan további 2 mm-es tapadásveszteséget regisztráltak. Ez azt is mutatja, hogy megfelelő posztoperatív
plakk-kontroll hiányában a parodontális műtét sem biztosítja a további tapadásveszteség megállítását.
Mivel tehát sikeres esetben a csökkent elhorgonyzású
fogak is hosszú ideig még funkcióképesen megtarthatók a
szájban, foghiányok esetén kiszámítható prognózissal pillérfogként is felhasználhatók.
A korona-híd munkák tervezését az elmúlt évszázadban
alapvetően két empirikusan született dogma határozta
meg. Az egyik volt a G. B. Black „extension for prevention”
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6. ábra: A sikeres szupportív kezelés eredményeképpen a generalizált agresszív parodontitis után 15 évvel is gyulladásmentes
állapot tapadásveszteség nélkül

117

118

Magyar Fogorvos 2013/3

Rovatcím
A szék mellett

7. ábra: A reménytelen prognózisú fogak eltávolítása és sebészi korrekció után egy évvel elkészült supragingivalis
széli záródású híd (Dr. Gera I.- Dr. Mikulás K.)

elmélet, a másik pedig az 1926-ban közölt úgynevezett
Ante’s theoria, amely kimondta, hogy a pillérfogak gyökérhosszának legalább kétszer olyan hosszúnak kell lennie,
mint a klinikai korona hosszának. Ennek értelmében csökkent megtámasztású, tapadásveszteséget szenvedett fogat
pillérfogként felhasználni nem lehetett. Ezek az elvek határozták meg a 60-as évek elejéig a teljes protetikai munkát, a
pillérfogak kiválasztását és a parodontális protetikai rehabilitációs lehetőségeket az egész világon. Skandináv kutatók
kérdőjelezték meg először az Ante’s theoria érvényességét,
és klinikai követéses vizsgálataikkal igazolták, hogy az akár
50-60%-os tapadásveszteséget szenvedett pillérfogakra
készült hídmunka élettartama sem volt rövidebb, mint
az ép fogara készült hidaké, ha a redukált parodontium
gyulladásmentes és a páciens egyéni szájhigiéniája tökéletes (Nyman & Lindhe 1979, Nyman & Ericsson 1982). Nyman
és Erikson 1982-ben publikált 8-12 éves követéses vizsgálata bebizonyította, hogy több mint 50%-os tapadásveszteség ellenére a pillérfogakra készült körhidak mellett nem
volt további tapadásveszteség és funkcionálisan is tökéletes
rágóerőt biztosítottak a páciensek számára.
A súlyos parodontitisen átesett egyének esetében sokszor a korona/gyökér arány 2:1 is lehet, de ma már ezek

2004. 12. 02.

a fogak körkörös merevítés mellett sikeresen és hoszszú távra használhatók lehetnek pillérként, amennyiben a
szájhigiénia tökéletes, az ínygyulladás nem tér vissza és az
occlusio korrekt (7. ábra). Laurell és Lundgren (1985, 1986) igazolta, hogy a redukált parodontiumú pillérfogakra készült
restaurátumok is elviselik a rágóerőt, mert ezeket a fogakat
kisebb rágóerő-terhelés éri, mint az ép fogakat, mivel megváltozik a parodontium mechanoreceptorainak érzékenysége (Nyman & Lindhe 1979, Nyman & Ericsson 1982).
Parodontitisen átesett páciensek esetében a végleges
protetikai rekonstrukció első és legfontosabb előfeltétele
a teljesen gyulladásmentes parodontium és a kellőképpen
motivált páciens tökéletes egyéni szájhigiéniája. A végleges rögzített fogpótlás elkészítése kiszámítható módon
csak tökéletes tasak-elimináció után képzelhető el. A sikeres parodontális kezelésen átesett páciens több-kevesebb
ínyrecesszióval tér vissza protetikai ellátásra. A végleges pótlás elkészítéséig a sikeres teljes körű parodontális
kezelés után hagyjunk legalább 5-6 hónapot az eset követésére és újraértékelésre. A végleges rögzített fogpótlások
tervezésekor merőben más szempontokat kell figyelembe
venni, mint egészséges parodontiumú egyének fogpótlásának tervezésekor. Ezek részben az individuális és pro-

2012. 01. 30.

8. ábra: A supragingivalis széli zárású hagyományos fém-kerámia híd és a híd 10 évvel később
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9. ábra: Még 60%-os tapadásveszteség mellett is készíthető kiszámítható prognózisú körhíd szupragingivalis széli zárással (Dr. Horváth A.)

fesszionális plakk-kontrollal, részben pedig az előrehaladott tapadásveszteség következtében kialakult speciális
morfológiai viszonyokkal függnek össze. A pillérfogak
kiválasztásánál is sokkal nehezebb prognózist felállítani,
mint egészséges parodontiumú egyéneknél. A pótlás élettartamát és a csökkent megtámasztású fogak prognózisát
– a fogpótlás technikai adottságain túl – itt hatványozottan az határozza meg, hogy milyen a páciens genetikai
és általános immunológiai státusa, mennyire volt sikeres
a parodontális aktív kezelés, mennyire motivált a páciens, és milyen a fenntartó kezelés hatékonysága. Jelentős 4-5 mm-es tapadásveszteséget kísérő ínyrecesszió
mellett még az esztétikai régióban is lehetőleg mindig
supragingivalis preparálást kell alkalmaznunk. Meg kell
értetnünk páciensükkel, hogy az alapbetegsége – azaz a
súlyos parodontitis – miatt lényegesen fontosabb a tökéletes plakk-kontroll és a fogainak hosszú távú megőrzése,
mint az esztétikum (8. ábra). A nők mosolyvonala valamivel magasabb, mint a férfiaké, de általában 5 mm-es ínyrecesszió mellett a legnagyobb százalékban az ínyszél már
nem látszik. Amennyiben mégis látszik, ma már olyan

teljes kerámia széli zárású koronák készíthetők, amelyek
mellett még közelről sem látszik a korona széle, és az esztétikum megfelel egy fogágybetegségen átesett természetes fogazat képének (9. ábra).
Ma több klinikai követéses vizsgálat mutat rá arra, hogy
megfelelő fenntartó kezelés mellett a 30-60%-os tapadásveszteséget szenvedett pillérfogakra épített hidak,
elsősorban körhidak élettartama nem rövidebb, mint
az ép parodontiumú fogakon elhorgonyzott pótlásoké
(Donos és mtsai 2012) (10. ábra).
Mivel az implantációs fogpótlásokra leggyakrabban súlyos
parodontitis miatt elveszített fogak pótlása miatt kerül sor,
a páciens tehát fokozottan fogékony parodontális gyulladásra, és így peri-implantális gyulladásra is (Renvert és mtsai
2009). Azok a követéses vizsgálatok, amelyek pusztán az
implantátumok tízéves túlélést vizsgálták, átlagosan 96%98%-os sikerről számolnak be (Laurel és mtsai, 1991, Land
és mtsai 2009). Ez azonban csak azt jelenti, hogy az adott
implantátum még tíz év múlva is a szájban volt. Amenynyiben csak a komplikációmentes eseteket vesszük alapul, a tízéves sikeres implantátumok aránya sokkal alacso-

10. ábra: Fémmentes, enyhén supragingivalis széli zárású koronákkal helyreállított endo-parodontális eset (Dr. Gera I.-Dr. Horváth A.)
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11. ábra: Peri-implantalis mucositis és peri-implantitis az akut tünetek ellátása után

nyabb. Statisztikák szerint még a legmagasabb technikai
adottságú Svájcban is ötéves követéses vizsgálatban a
behelyezett implantátumok 70-80%-ánál fordult elő periimplantális mucositis, és a peri-implantitis előfordulási aránya is 25-45% között mozgott (Ross és mtsai 2006, Franson és
mtsai 2005). Ezért az implantációs fogpótlásokat viselőket
különös gonddal kell felkészítenünk az utógondozásra,
és állandó, legalább háromhavonta megismételt profeszszionális szájhigiéniás kezelésre szorulnak. Fontos az otthoni alapos interdentális fogtisztítás. Az implantátumok
sem hagyományos ultrahangos készülékkel, sem kézi acél
depurátorokkal nem tisztíthatók, mert azok a titánfelszínt
károsítják. A peri-implantális mucositis egyik alapvető
oka, hogy az implantátumok körül nem biztosított a megfelelő széles és vastag feszes keratinizált mucosa. Ilyenkor a naponta több ezerszer elmozduló, nem keratinizált
nyálkahártya veszi körül az implantátumokat, és pusztán
a mechanikai rongálás is gyulladáshoz vezethet (11. ábra).
A másik komoly ok a nem megfelelő szájhigiénia, amely a
legideálisabb peri-implantális mucosa viszonyok mellett is
gyulladást okoz
A peri-implantális mucositis megfelel a természetes fogak
körüli gingivitisnek, a peri-implantitis pedig lényegében a
természetes fogak körüli agresszív parodontitisszel azonos.
Az implantátumok esetében a szupportív szájhigiéniás és
parodontális kezelés legalább olyan fontos, mint a természetes fogaké (12. ábra). Ez fokozottan érvényes a koráb-

ban parodontitis miatt kezelt páciensek implantációs fogpótlása esetén. A prevenciós/terápiás protokoll hasonló
mindkét esetben. Kötelező a rendszeres klinikai vizsgálat, a sulcusvérzés és a csontnívó ellenőrzése. Ma nemzetközi protokollok (Cumulative Interceptive Supportive
Therapy) írják elő, hogyan kell egy implantációs fogpótlást viselő pácienst gondozni és követni. A követéses vizsgálatok pedig tanúsítják ezek hatékonyságát (Donos és mtsai
2012). Kérdés, hogy mikor kezdjük el a fogágybeteg gondozásba vételét? A teljes körű parodontális kezelés befejeztével hozzávetőlegesen fél évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a
parodontium szövetei megérjenek, az ínytapadás megerősödjön, és protetikai rehabilitációra vagy implantátumok
behelyezésére gondoljunk. A parodontális gondozási programot a páciens parodontális statusától, a fogpótlások/
implantátumok számától, fajtájától, minőségétől és a plakkképződés mértékétől függően egyénileg kell megtervezni.
Az ellenőrző vizitek során minden esetben követnünk kell
azonban bizonyos rutin eljárást. Ezek a következők:
1. A szájhigiéne fokának és a parodontium állapotának vizsgálata.
2. Szájhigiénés kezelés: depurálás és polírozás, valamint szájhigiéniás tanácsadás és motiválás.
3. Az esetlegesen előforduló aktív gyulladások kezelése.
A legtöbb beteg esetében a parodontális gondozás a
fogorvos és a szájhigiénikus feladata. Parodontológus
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12. ábra: Ideális higiéniás viszonyokat teremtő, esztétikailag és funkcionálisan korrekt implantációs fogpótlás egy eredetileg súlyos agresszív
parodontitisben szenvedő páciens szájában (Dr. Tóth P.)

szakorvos csak a nehezen kézben tartható juvenilis és
rapidan progrediáló parodontitises betegek gondozá-

sában vesz aktívan részt. A többi páciens parodontális
gondozása a családi fogorvos és szájhigiénikus feladata
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13. ábra: Pontosan 30 éve követett és sikeres szupportív kezelés alatt álló krónikus parodontitises eset
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lenne. A skandináv országokban és Észak-Amerikában az általános fogászati rendelések már évtizedekkel
korábban felkészültek a rendszeres parodontális gondozás biztosítására. Ezt támogatja és finanszírozza a biztosítási rendszer is. A rendszeres fogorvosi vizit mindig
szájhigiéniás kezeléssel kezdődik, és ennek köszönhetően a lakosság széles rétegeinek igen jó szájhigiéniája és
lényegesen nagyobb hányaduk őrzi meg idős korára is
saját fogait. Addig nem készül újabb tömés vagy koronahíd munka a szájban, amíg a szájhigiénia nem rendezett
és a parodontium már nem mutat gyulladásos jeleket.
Ez különösen érvényes az implantológiai munkákra.
Anyagilag nagyon vonzó, hogy a rendelőben megjelenő páciens azonnal a jóval kifizetőbb protetikai vagy
implantológiai kezelést kapja meg. Azonban később,
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amikor a rossz szájhigiénia, a beteg nem kellő motivációja és a parodontális gyulladás miatt az elkészített költséges fogmű esetleg garanciális cserére szorul, akkor
már késő a prevencióra gondolkodni. A parodontális
gondozás sikere alapvetően mindig a fogorvos elhivatottságán, parodontális prevenciós szemléletén és
a páciens egyéni motivációján múlik (13. ábra). Hoszszú távon sokkal kifizetőbb a betegnek, de fogorvosának is körültekintve, a parodontális primer és szekunder prevenciós szempontokat maradéktalanul betartva
kezelni betegeiket, mint a gyors anyagi haszon reményében átugorni a néha hosszadalmas szájhigiéniás és
parodontális kezelési fázisokon, és a fogmű-behelyezés
után pedig lemondani a rendszeres szupportív kezelésről (Lindhe és mtsai 1984).
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Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika
Semmelweis Egyetem, Fogpótlástani Klinika
3
Semmelweis Egyetem, Parodontológiai Klinika
2

A 21. században a fogászatot rendkívül nagy léptékű változások
jellemzik. A fogászati technológia fejlődése mellett jelentősen
változott a páciensek fogorvosi kezelésekkel kapcsolatos
tájékozottsága, ennélfogva az ezekkel szemben támasztott
igénye is.

A

z érdeklődőbbek rengeteg információhoz jutnak az internetről, a médiából, emiatt egyre
konkrétabb kérésekkel fordulnak fogorvosukhoz. Éppen ezért a korszerű kezelési tervnek figyelembe kell vennie a páciens szubjektív igényeit
és kívánságait, az objektív biológiai és funkcionális szükségleteket és nem utolsósorban az egyéni lehetőségeket
(például idő, anyagi háttér)1. Célszerű több kezelési alternatívát felvázolni, melyek közül a páciens kiválaszthatja
a számára leginkább megfelelőt. Amennyiben fogpótlást
készítünk, a kezelési terv felállításakor, a pácienssel való
folyamatos egyeztetés mellett, már a kezdetektől be kell
vonnunk a fogtechnikus kollégát is. Ideális esetben a fogtechnikus a pácienssel személyesen is találkozik. A folyamatos rendelő-labor kommunikáció megkönnyítése érdekében és egyszersmind a változások dokumentációja
miatt, ma már egyre nagyobb az igény arra, hogy akár
valamennyi munkafázisról fényképet készítsünk.
Minden aprólékosság és körültekintés ellenére komoly
kihívás, hogy a páciens számára elképzelhetővé tegyük
a beavatkozásokat és a várható végeredményt. Szemléltetésre rajzokat, régi fotódokumentációt, külön erre a
célra készített fogpótlásokat használhatunk. Rendelkezésünkre állnak olyan számítógépes programok is, melyek

fotók vagy digitális lenyomat alapján a szájüregi státusznak
megfelelően tervezik meg a különböző restaurátumokat2.
Felmerül a kérdés még az ilyen segédeszközök bevetése
mellett is, hogy vajon tényleg el tudja-e képzelni a páciens, hogy az ő szájában a felrajzolt, lefényképezett vagy
éppen számítógéppel megtervezett fogpótlás hogyan
fog kinézni, és vajon tényleg kellő tájékozottsággal tud-e
beleegyezni a kezelésbe.
Többek közt erre a problémára is megoldást nyújthat
a sokoldalú wax-up és mock-up. Sajnos kevés magyar
megfelelő kifejezést, illetve definíciót találni a témával
kapcsolatban a hazai irodalomban. A wax-upot leginkább diagnosztikus felviaszolásnak fordítja a magyar

1. ábra: Baleset következtében frakturált 11-es fog
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2/a–b. ábra: A laboratóriumban elkészített diagnosztikus felviaszolás (a páciens kérésére elsőként a balesetben megsérült fogat láttuk el,
későbbiekben, anyagi lehetőségeitől függően tervezi többek közt a 22-es fog esztétikai helyreállítását is)

szakirodalom. Ez egy olyan diagnosztikus eljárás, melynek során a tervezett restaurátumokat a kiindulási állapotot rögzítő mintán viaszból alakítják ki, hogy meghatározhassák, az optimális klinikai és laboratóriumi
beavatkozásokat3. Ezzel a módszerrel tehát a tervezett
restauráció, az adott páciensre szabott háromdimenziós
modelljét készítjük el, mely egyben magában rejti a személyes igényeknek megfelelő változtatás lehetőségét,
minden invazív beavatkozás nélkül.
A diagnosztikus felviaszolás elkészítéséhez lenyomatot kell vennünk mindkét állcsontról. Ezenfelül szükségünk lesz egy arcíves regisztrátumra és egy kulcslenyomatra (viasszal vagy harapásvételre alkalmas szilikonnal
is készíthető)4. Mivel a lenyomat, illetve az ebből készített minta nem nyújt információt az ajkak helyzetéről, a
felső frontfogak éli részének helyzete sem határozható
meg a felviaszolás során a mintán3. Ennek a problémának a kiküszöbölésére lenyomatvétel előtt kompozittal
felépítjük a frontfogakat. Ilyenkor savazás és bondozás
nélkül dolgozunk, elsődleges szempontnak tekintve az
élhossz meghatározását. A felviaszolás készülhet a fogorvosi szék mellett, vagy kiterjedtebb, időigényesebb
esetekben, a fogtechnikai laboratóriumban. Attól függően, hogy milyen restaurátumot terveztünk, a wax-up
érintheti a fog egy-egy felszínét, de akár az összeset is.
Jelentősen megkönnyíti a későbbi munkafolyamatokat,

3/a–b. ábra: Szék mellett elkészített szilikon sablon

hogy már a felviaszolás során kiderül, lesz-e elég hely a
tervezett restaurátum számára, illetve szükséges-e előkészítő parodontológiai, orthodontiai, endodontiai vagy
sebészi kezelés3,5.
Az elkészült wax-uppal artikulátorban vizsgálhatjuk
meg az alábbiakat:
• Elérhető az okklúziós stabilitás?
• Kialakítható a megfelelő frontfog- vagy szemfogvezetés?
• Szükséges harapást emelni?
• Megfelelő a frontfog esztétika?
• Kialakíthatóak a kontaktpontok, kontaktfelszínek?
• Hogyan érhető el harmonikus ínylefutás?
A készítendő restaurátum háromdimenziós mását látva,
artikulátorban megvizsgálva, bizonyos esetekben még a
kezelési terven is módosíthatunk. Kiemelendő, hogy ezt
megtehetjük anélkül, hogy bármilyen invazív beavatkozást elvégeztünk volna6. A felviaszolt mintáról vett szilikon sablont vagy mélyhúzott fóliát a definitív kezelés
eszközeként is használhatjuk, radiológiai, implantációs
vagy preparációs ellenőrző sablonként.
A tervezett kezelés várható végeredményét a páciens számára nemcsak láthatóvá, hanem kipróbálhatóvá is tudjuk tenni, az úgynevezett mock-up segítségével. Alapos
irodalomkutatás ellenére sem találtunk magyar megfelelőt a mock-up kifejezésre, esetleg a diagnosztikus
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4. ábra: Másodlagos intraorális mock-up

5. ábra: Héjhoz előkészített 11-es fog
7/a–b. ábra: Az elkészült héj a szájban

6. ábra: Ideiglenes héjként rögzített másodlagos intraorális
mock-up

kompozitmintázat elnevezést használhatnánk (Dr. Bartha
Ferenc ajánlása szerint). Ez a mintázat olykor főként takarékossági okokból akrilátból is készülhet, mégis zömmel
kompozitból alakítjuk ki. Elkészítésük alapján megkülönböztetünk elsődleges intraorális, másodlagos intraorális
és extraorális mock-upokat3. Utóbbi esetben a mintára
készül a diagnosztikus kompozitmintázat. Elsődleges
intraorális technika esetén, direkt módon, a szájban építjük fel a fogakat. A másodlagos intraorális módszer alkalmazásakor vagy a diagnosztikus felviaszolásról készült
szilikon sablont töltjük fel akriláttal, vagy az ugyanerre
a mintára mélyhúzott fóliát kompozittal. Előbbi esetben
a mock-up szilikon sablonja lehet a fogorvos által a rendelőben előállított, vagy a fogtechnikai laboratóriumban
standard nyomáson kivitelezett.
Érdemes figyelmet szentelni annak, hogy az alkalmazandó szilikon kulcs megfelelően vastag legyen, néhány,

a restauráció által nem érintett fogra is kiterjedjen, és legalább egy milliméter lágyszövetet is lemintázzon. Ezen
feltételek teljesülése mellett biztosított a szilikon sablon
alaktartása és elmozdulásmentessége7.
Cikkünk első felében felvetett kérdésre szeretnénk itt
visszautalni. Említettük, hogy a felső frontfogak éli
részének helyzete nem határozható meg a felviaszolás során a mintán. Fontos azonban, hogy a frontfogak
élhosszát utólag, a diagnosztikus kompozitmintázaton
alakítva is meghatározhatjuk, ezzel egy későbbi munkafázisban orvosolva a problémát.
A kompozitmintázatról kétségtelenül elmondható, hogy
a felviaszolásnál is több lehetőséget kínál az egyéni igényekhez történő alkalmazkodásra, hiszen a páciens a
későbbi restaurátummal formájában, méretében megegyező fogművet visel, rövidebb vagy akár hosszabb
ideig. Használhatjuk ugyanis a kompozitmintázatot ideiglenes pótlásként is, ezzel elősegítve a parodontium
gyógyulását, formázva a gingivát. Ha nagyobb funkcionális vagy esztétikai változtatásokra készülünk, az ideiglenes viselése segít a megszokásban, még azelőtt, hogy a
tényleges beavatkozás megtörténne8.
Héjkészítés esetén preparációs segédeszközként is felhasználhatjuk a kompozitmintázatot9,10. Széles körben ismert héjpreparálási módszer, hogy a meglévő
foganyagba vezetőbarázdákat fúrunk, melyek mély-
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sége 0,5–0,7 mm, majd ezeket összekötve alakítjuk ki
a preparált felszínt. Ez a technika azonban nem veszi
figyelembe a természetes elhasználódásból, illetve
egyéb okból bekövetkező foganyagveszteséget. Amikor a fentebb ismertetett módokon elkészített és szájba
helyezett diagnosztikus kompozitmintázatot használjuk preparációs segédeszközként, akkor a felviaszolás során megtervezett, kialakítani kívánt fogkontúrokat tekintjük kiindulási állapotnak. Ebben az esetben
tehát a restaurátumhoz szükséges minimális foganyagot távolítjuk el, kb. 0,5–0,7 mm-t. Ezzel a módszerrel a megtartott zománc vastagságát növelhetjük,
csökken a dentin expozíció mértéke, aminek következtében fokozni tudjuk az adhezív rögzítőerőt és a
pulpavédelmet.
Összefoglalásként elmondható, hogy mindkét, cikkünkben ismertetett diagnosztikus módszer hatékonyan
segíti a páciens-orvos kommunikációt, néhány kiegészítő munkafázis árán teljesen egyénre szabottan modellezi a tervezett invazív beavatkozás várható végeredményét. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mindez
irreverzíbilis foganyagvesztés nélkül történik. A minimális többletköltség a páciens megfelelő tájékoztatásának lehetőségével, illetve fokozott megelégedettségével
maradéktalanul megtérül.
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All-on-Four protokoll alkalmazása
a dentális implantológiában
Esetbemutatás
Dr. Czinkóczky Béla, Dr. Korpásy Viktória, Dr. Varga Endre

A teljesen fogatlan állcsontok rehabilitációjára egyre szélesebb körben
alkalmazott technika az All-on-4 protokoll. A speciális sebészi és protetikai
eljárás kifejlesztését és klinikai igazolását a portugál Paulo Malo végezte a svéd
Nobel Biocare cég támogatásával még a kilencvenes években. A fogatlan
állcsont helyreállításához 4 implantátum kerül beültetésre, és ezekre az
implantátumokra egy 12 tagú csavarral rögzített pótlás (hídprotézis) kerül.
Az eljárás mind a mandibulán, mind a maxillán alkalmazható, számtalan
publikáció számol be ezek sikerességéről. Mivel az implantátumok az
állcsontok magas denzitású részébe, a frontrégióba kerülnek, az azonnali
terhelés sikerességi rátája is rendkívül magas. Ma már több mint 10 éves
követéses vizsgálatok bizonyítják a módszer megbízhatóságát. Az alábbiakban
bemutatjuk a sebészi és protetikai irányelveket egy eset ismertetésével.

Esetbemutatás
Páciensünk 47 éves nő, előrehaladott, mindkét állcsontot érintő fogágy-betegséggel érkezett rendelőnkbe.
Panaszai között kellemetlen szájszag, mobilis fogak
és rágási nehézség szerepelt, mindemellett az állapota
már esztétikailag sem volt fenntartható.
A szájvizsgálat, konzultáció és a röntgenfelvétel után felállított parodontológiai és kariológiai státusz alapján elkészítettük a páciens részletes kezelési tervét. A közösen kidolgozott, és elfogadásra került tervben a fogak eltávolítása,
mindkét állcsontba 4-4 implantátum behelyezése és azokra
csavarral rögzített hídprotézis készítése szerepelt.

Dr. Czinkóczky Béla

Dr. Korpásy Viktória

Dr. Varga Endre

párhuzamosan, disztálisan megdöntve úgy, hogy a
30 fokos tengelykorrekciós fejek a második kisőrlőfogaknak megfelelően helyezkedjenek el. Az alsó állcsontba
is a laterális metszőknek megfelelően ültettünk be két
implantátumot, illetve közvetlenül a foramen mentale
előtt, disztálisan megdöntve kettőt.
Mivel a páciensnek időt akartunk biztosítani a profeszszionális szájhigiénia elsajátítására, az azonnali terheléstől
eltekintettünk, az implantáció után 12 hetes gyógyulási

Anyag és módszer
A 30 fog eltávolítását altatásban, egy ülésben végeztük,
majd 3 hónap gyógyulási időt javasoltunk a páciensnek.
A gyógyulás idejére azonnali ideiglenes kivehető fogsorokat készítettünk, még a foghúzást megelőzően.
Az implantátumok helyzetét az All-on-Four koncepciónak megfelelően terveztük meg. A felső állcsontba egyegy implantátumot helyeztünk be a kismetszők pozíciójának megfelelően, illetve az arcüreg meziális falával

1. ábra: Kiindulási állapot: a páciens előrehaladott, krónikus parodontitise miatt kiterjedt gyulladások láthatók, a fogak mozgathatók
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2. ábra: Kiindulási panorámaröntgen-felvétel

3. ábra: Eltávolított fogak

4. ábra: Preoperatív panorámaröntgen-felvétel

időt javasoltunk a végleges pótlás készítésének megkezdéséig. Ezen időre transzgingivális gyógyuló csavarokkal
zártuk az implantátumokat, miután ezek primer stabilitása magasan az ilyenkor elfogadott 25 Ncm-es határérték felett volt. Az ideiglenes kivehető pótlás gingivális
felszíneit, miután kialakítottuk a helyet a gyógyuló csavaroknak, puhán maradó akriláttal béleltük alá, így azokat a
páciens továbbra is viselni tudta.
A 3 hónapos osszeointegrációs idő alatt nagy gondot
fordítottunk a beteg szájápolására. Alapos instruálások, és rendszeres kontrollok után megfelelő, sőt hibátlan szájhigiéniát sikerült elérnünk és közösen fenntartanunk. Mire a gyógyulási idő letelt, a páciens megértette
a kifogástalan szájtisztítás jelentőségét, és megtanulta
annak lépéseit.
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8. ábra: Posztoperatív panorámaröntgen-felvétel
5. ábra: Beültetett implantátumok a transzgingivális
gyógyuló csavarokkal

9. ábra: Lenyomatvételi elemek a szájban a fogpótlás készítésének
megkezdésekor
6. ábra: Implantátumok az alsó állcsontban

7. ábra: Implantátumok a felső állcsontban, kitűnő szájhigiénia

Ezt követően megkezdtük az integrálódott implantátumokra a rögzített pótlás készítését. Csavarozott, 12 tagú
akrilát leplezésű hídprotéziseket terveztünk, melyek
egyenes, illetve 30 fokos tengelykorrekciós, úgynevezett MultiUnit abutmenteken keresztül rögzülnek az
implantátumokra. A titán vázat NobelProcera technológiával készítettük, majd az akrilát leplezés több
intraorális próba után vált véglegessé.
A páciens esztétikai igényétől és fizetőképességétől függően ezek a hídprotézisek akár cirkon vázra, kerámialeplezéssel is elkészíthetők.

10. ábra: Fogpróba a gipszmintán

rok bemeneti nyílását vattagombóccal és kompozit
tömőanyaggal fedtük.
A fogpótlás átadásával egy időben részleges felvilágosítást adtunk a páciensnek a pótlás ápolásának fontos-

Eredmény
Az elkészült alsó és felső fogpótlást 4-4 db
minicsavarral rögzítettük az implantátumokra, a
gyártó által előírt 15 Ncm-es nyomatékkal. A csava-

11. ábra: A felső hídprotézis
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12. ábra: Kész alsó pótlás okkluzális képe a szájban, jól
megfigyelhetők a lezárt csavarbemenetek

13. ábra: Kontroll panorámaröntgen-felvétel a kész fogpótlásokkal

14. ábra: A kész fogpótlások a szájban

ságáról, valamint meggyőződtünk arról, hogy önállóan
is képes a tisztításra. Felhívtuk a figyelmét a rendszeres rendelői kontroll fontosságára, mely a garancia feltétele is. Az átadást követően néhány héten belül a
beteggel közösen értékeltük az elért esztétikai és funkcionális eredményt, valamint a szájhigiénia fenntartását, mellyel a beteg is és a kezelő csapat is maximálisan
elégedett volt.

Konklúzió
A fent leírt esettel bemutattuk az All-on-Four koncepció számos előnyét:
A krónikus parodontitis és az extrakciók okozta
fogágyveszteség az ilyen esetekben gyakran nem teszi
lehetővé a csontpótlás nélküli implantációt a moláris
területeken.
A megdöntött implantátumok helyzetének és a rájuk
kerülő tengelykorrekciós fejeknek köszönhetően a sinus
maxillaris és a nervus alveolaris megsértése nélkül elérhetjük a moláris tájékokat. Ez lehetőséget ad a fogpótlásnak
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az első (vagy szerencsés anatómiai szituáció esetén akár a
második moláris) fogig történő kiterjesztésére is.
A csavarokkal rögzített fogpótlás – mai technológiákkal
elérhető – erős váza lehetőséget ad karcsú, komfortos,
tisztítható formák kialakítására, ami tökéletes funkcionális és esztétikai megoldást is jelent, az ilyen státusszal
rendelkező páciensek számára is.
Szükség esetén a kiterjedt csont- és lágyrészhiányok pótlását is lehetővé teszi a processus alveolaris és a gingiva
rózsaszín mintázata.
Az ilyen módszerrel készített fogpótlások hátránya:
Nagyon jó szájhigiéniát igényel, amelyet csak úgy tudunk
elérni, ha a páciens mellett a fogtechnikus is segítségünkre van: mindenhol alámoshatónak és átmoshatónak kell lennie a hídprotézisnek.
Akkor nem alkalmazható ez a protokoll, ha a páciensnek magas a mosolyvonala, mert ebben az esetben láthatóvá válik az átmenet, illetve a rés az íny és a fogpótlás között, amely esztétikailag zavaró lehet.
Ha a páciensnek nem elegendő a 12 pótolt fog, vagy a
beültetett implantátumok nem ültethetők be az All-on-4
protokollnak megfelelően, úgy a régebbi, több implantátumon elhorgonyzott hídpótlások készítésének elveit
kell követnünk. Ilyenkor több implantátumra, illetve
szükség esetén csontpótlásra lehet szükség.
Az All-on-4 eljárás legnagyobb előnye a költségtakarékosság: segítségével viszonylag olcsó, rögzített fogpótlást
tudunk kínálni a fogatlan páciensek számára. Alkalmazható olyan esetekben is, amikor az anatómiai szituáció
miatt egyébként kompromisszumokat kellene kötnünk.
Irodalom
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5.
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

„Hatos szabály”
Az egy foghiányt pótló implantátumok sikerének diagnosztikája
és terápiás irányelvei 1. rész
Lyndon F. Cooper, Oliver C. Pin-Harry

Ha a frontrégióban hiányzó fogat implantátummal pótoljuk, biológiai,
funkcionális és az esztétikai kihívással találjuk magunkat szemben.
Az implantátumon elhorgonyzott korona sikerének eléréséhez az
osszeointegráció alapelvei, az esztétika alapjai és az okklúzióra és funkcióra
vonatkozó ismeretek szükségesek. Ebben a tanulmányban kifejtjük, hogy a
hatos szabályt hogyan használjuk az egy fogat pótló fogászati implantátumok
hatékony behelyezéséhez. Ezek a szabályok vázolják fel a diagnosztikus célokat,
az egyszerű, és a klinikai siker elérésében hasznos, a gyakori komplikációk
megelőzéséhez szükséges terápiás irányelveket.

A

z esztétikus zónában behelyezett egy fogat
pótló implantátum szerves részét képezi a
modern fogorvosi gyakorlatnak. A frontrégióban egy fog implantátummal történő
pótlása biológiai, funkcionális és esztétikai kihívásokat
jelent. Az osszeointegráció alapelvei, az esztétika alapjai
és az okklúzióra és funkcióra vonatkozó ismeretek szükségesek az implantátumon elhorgonyzott korona sikerének eléréséhez. Ezen elemek mindegyike befolyásolja a
klinikai döntéshozatalt, különösen az implantáció döntéseit. Az esztétikus végeredmény elérésében rendkívül
fontos a lágyrész-struktúra kapcsolata az alapjául szolgáló csonttal.
Az osszeointegráció egy olyan csont-implantátum kapcsolat, amely megfelelően biztosítja az implantátum funkcióját, és amelynek szerkezete alátámasztja a felette lévő

nyálkahártyát, segítve az egészséges és esztétikus implantátumon elhorgonyzott fogpótlás kialakítását (1. táblázat).
A frontrégióba helyezett implantátum osszeointegrációja
elegendő mennyiségű csont jelenlétét követeli. Mivel nincs
külön meghatározva, hogy milyen méretek szükségesek a
sikeres csontintegráció eléréséhez, a legtöbb esetben hozzávetőlegesen 3,2 mm és 3,5 mm közötti átmérőjű, vala1. táblázat: A fogászati implantátumok esztétikájának mérése1
1.

A frontrégióban lévő implantátum ínyszélének elhelyezkedése az incizális
élhez vagy az implantátum vállához képest

2.

A papilla csúcsa és az interproximális kontaktpont legapicalisabb pontja között

3.

A labiális keratinizált íny vastagsága

4.

Az íny vizsgálata

5.

Az esztétikai eredmény szubjektív mérése
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1. ábra: Kritikus csont-lágyrész viszony: természetes fog esetén
a buccalis csont körülbelül 3 mm-re található a szabad ínyszéltől.
Az egy fogat pótló implantátum körüli szövetszerkezet megköveteli,
hogy a szomszédos csonttaréj szintén megközelítse ezt a szintet
mind a három dimenzióban. A csont gerincén végzett implantáció
segít a buccalis 3 mm-es supracrestalis lágyrész kialakításában, mely
megtestesíti a sulcust és a junctionális epitheliumot/kötőszövetes
hámtapadást a titán- vagy a cirkónium-felépítmények mentén

mint 8 mm és 11 mm közötti hosszúságú implantátumokat használnak. Az implantátumot körülvevő csont
mennyisége szintén nincs megfelelően meghatározva;
azonban a minimális elvárás, hogy 1 mm csont határolja
az implantátumot, és 1,5 mm legyen az implantátum és
a szomszédos fog között. A primer stabilitás biztosítása
– mely kulcsfontosságú a csontintegráció sikerében – sok
tényezőtől függ, beleértve a csont térfogatát és sűrűségét
is. A megbízható sikeres csontintegrációhoz szükséges
minimális csontvolument leginkább egy olyan csonthengerrel jellemezhetjük, melynek átmérője 6 mm, és magassága ugyancsak legalább 6 mm.
Az esztétika egy kritikus vonatkozása a frontrégió restaurációinak. A fent említett osszeointegrációhoz szükséges csonttérfogat mellett az implantátum alveolusban
elfoglalt helyét is meg kell fontolnunk az esztétika szempontjából. A fogászati implantátumra rögzített korona
körüli lágyrész formájának kialakításában meghatározó
tényezők: az implantátum, az implantátum-felépítmény
kapcsolata, valamint az implantátum és az azt körülvevő csont viszonya. A meglévő fogak melletti implantátum esztétikus integrációjának egyik megközelítése, hogy
megpróbáljuk úgy felépíteni az implantátum körüli szöveteket, mint ahogy azok a természetes fogak körül képződnek (1. ábra). A lágyszövet megfelelő kialakulását az
implantátum buccalis oldalán az alveolus crestalis részén
lévő csont segíti. Ezen fontos kapcsolatok összessége
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szükséges ahhoz, hogy minden szempontból esztétikus
fogpótlás készülhessen az implantátumra.
A maxilla frontrégiójában történő implantálás magába
foglalhat gyógyult alveoláris gerincbe történő implantációt csontpótlás nélkül, az implantátum helyzetének változtatásával. Ezekben az esetekben az implantátum behelyezése az eredeti fog gyökerének megfelelően történik,
és gyakran szerencsésebb választás a ragasztott korona
a rögzítő csavar esztétikai hátránya miatt. A csavarral
rögzített korona a maxilla elülső régiójába körültekintő
tervezést igényel. Mivel az implantátum tartozékai (felépítmény, rögzítő csavar) meghatározott értékekkel rendelkeznek, az implantátum elhelyezésében számolnunk
kell ezekkel a tényezőkkel is. A frontfogak pozícionálása
a fonetika szempontjából is kritikus fontosságú. Legújabb
kutatások kimutatták, hogy a nem tengely irányú terhelésnek kitett implantátum nem jelent az osszeointegrációra
fokozott kockázatot. Az implantáció során az okklúzió,
a beszéd és a kényelem szempontjából is figyelembe kell
venni a felépítmény méreteit.

A hatos szabály
A fent leírt különböző klinikai célok elérése érdekében
nagyon pontos kezelési tervet kell készítenünk. Előnyben részesítendő a reprodukálható és egyszerű megközelítés. A hatos szabály öt diagnosztikai célkitűzést
és egy terápiás útmutatást jelöl, mely klinikai sikerhez

vezethet bennünket, és segít a gyakori komplikációk
megelőzésében. Egy egyszerű, egy fogat pótló implantátumnál a klinikusnak az alábbi csonttérfogatot kell
meghatároznia vagy kialakítania:
1.
2.
3.
4.

6 mm-es interradiculáris tér.
6 mm-es bucco-orális csontdimenzió.
Minimum 6 mm-es magasság.
6 mm inter-occlusalis távolság, mely lehetővé teszi a
szükséges komponensek és fogpótlások behelyezését
különösebb funkcionális és esztétikai zavar nélkül.
5. Nem lehet több, mint 6 mm távolság az interproximális kontaktpont és a csontgerinc között.
6. Az implantátumok behelyezésénél a gingiva legmagasabb pontját kell figyelembe venni. Az implantátum/felépítmény kapcsolat 3 mm-rel apicalisan és
2 mm-rel palatinalisan helyezkedjen el a tervezett
koronát körülvevő ínyszélhez képest.
Ez a hat irányelv nyújthat segítséget a klinikailag alkalmazható egy fogat pótló implantátum sikeréhez, az
esztétika és a stabilitás eléréséhez.

A frontrégió csontszerkezete és a
hatos szabály
A minimális mesiodistalis kiterjedés, mely szükséges
egy frontimplantátum behelyezéséhez, 6 mm. Ez ele-

2–3. ábra: Az elegendő interradicularis tér meghatározása: a röntgenfelvételen látható a gyökerek közötti csontmennyiség (2. ábra) bőségesen elegendőnek mutatkozik egy implantátum számára; Az alveoláris gerincnél több, mint 6 mm interproximális tér áll rendelkezésre egy 4
mm-es implantátum beültetéséhez a szomszédos fogak körüli csont és parodontális rostok megsértésének veszélye nélkül. Az 5 éves kontrollröntgenen (3. ábra) megfigyelhető az interproximálisan megtartott csont az implantátum/felépítmény kapcsolat és a szomszédos fogak között,
részben a gondos tervezésnek és implantálásnak köszönhetően
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gendő az implantációhoz, habár sokszor tapasztalunk
eltérő anatómiai szituációkat, melyek hatással lehetnek
a kezelési tervre. A felső kismetsző mesiodistalis kiterjedése nagyobb, mint 6 mm, viszont mivel a fogakat
gyakran távolítják el azonnali implantálás nélkül, a foghiány területén csökkenhet a csont mennyisége. A természetes fogak rotációja, torlódása során 6 mm-nél kisebb
mesiodistalis távolságot mérhetünk.
Az egymás felé összetérő gyökerek 6 mm-nél kisebb teret
okozhatnak, ezzel szűkítve az implantáció lehetőségeit.
Aplasiás oldalsó metszők esetén – melyet fogszabályozással kezelnek – nem mindig biztosított az implantációhoz
szükséges 6 mm-es csontmennyiség, és bizonyos esetekben a szomszédos fogak gyökereinek konvergenciája jöhet
létre. Legalább 6 mm-es mesiodistalis csontszélességnek
lennie kell a szomszédos fogak között, hogy behelyezhető legyen egy implantátum (›3,5 mm átmérőjű), valamivel több, mint 1 mm csonttal mesialisan és distalisan
(2-3. ábra). A vékony implantátumok megjelenése (például
3 mm) új lehetőséget biztosít a szűkebb (hozzávetőleg 5
mm) mesiodistalis távolságok esetén.
A frontrégióban az implantáció szempontjából 6 mm a
minimálisan elfogadható bucco-orális csontmennyiség.
A klinikusok számára ez nagy kihívást jelent, mert a csont
ezen dimenziójának mérését technikailag nehéz kivitelezni, ehhez 3 dimenziós képalkotó eszköz (CBCT) segítsége szükséges. A bucco-orális kiterjedés további kihívást
jelent, mert a megmaradt alveoláris gerincen gyakran felszívódást tapasztalunk. Egy vizsgálat kiderítette, hogy a
csontszélesség hozzávetőleg 2,5 mm és 4,5 mm közötti
értékre csökkent, amikor nem előzték meg az alveolus
resorptioját.2 Tudjuk, hogy a szövetek felszívódásának
többsége az alveolus buccalis oldalán fordul elő, az esztétikát nagyban befolyásolva.3,4 A biztosíték – hogy 6 mm
alveoláris csont van jelen – teszi lehetővé, hogy az implantátumot körülbelül 1 mm csont borítsa buccalis és orális
oldalról is, csontaugmentáció nélkül.
A korona retenciójához meghatározott értékekkel rendelkező felépítmény szükséges. A cementtel rögzített
koronához a felépítménynek transmucosalis kiterjedéssel
kell rendelkeznie, mely lehetővé teszi a biológiai szélesség kialakulását (minimum 2 mm),5 és supracrestalis tengelyirányú falakkal, melyek megfelelően rögzítik a koronát (4 mm; összesen tehát 6 mm). Ha a korona csavarral
rögzített, a felépítménynek és a hozzávaló csavaroknak
összesen megközelítőleg 4 mm kiterjedésűnek kell lenniük. Az ilyen csavarral rögzített koronák esetében az
implantátum behelyezésének iránya megkövetelheti a
buccalis oldalon történő csontpótlást. Ha ilyen fogpótlást tervezünk, fontos, hogy 6 mm-es tér álljon rendelkezésre a csontgerinctől az antagonista fogig, hogy ezzel a
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4–6. ábra: Az interproximális csont és fogak kontaktpontjainak jellemzése: Egy periapicalis röntgen segítségünkre lehet a csont-kontaktpont távolság mérésében a hiányzó 11- es fog esetén. A mesialis csontperem és a szomszédos fog kontaktpontja közötti távolság ‹ 5 mm, míg
a distalis csontperem és a 12 fog kontaktpontja közötti távolság › 6 mm (4. ábra). Egy évvel az implantációt követően ezen értékek megtartását
fi gyeltük meg (5. ábra). A szomszédos kismetsző klinikai képén (6. ábra) látható, hogy a 6 mm-t meghaladó csont-kontaktpont távolsággal arányosan az 11 fog distalis papillájának hiánya figyelhető meg

módszerrel elfogadható koronát készíthessünk. Habár az
implantátum mélyebbre helyezésével még több verticalis
teret nyerhetünk, a mélységgel járó buccalis csont és nyálkahártya resorptio esztétikai hátránya nagyon megnehezíti a frontterületen az implantációt.6
További figyelmet kell fordítanunk a szomszédos fogakhoz kapcsolódó csontos szerkezetre, mivel ez formálja
az interproximális szöveteket.7 Az egészséges csontgerinc 4,5–5 mm-re van a frontfogak kontaktpontjától;8
hasonlóan 5 mm-es távolságot mértek az implantátum
és a természetes fog között. Egy további fontos szabály
az esztétikus eredmény eléréséhez, hogy a szomszédos fogak körül interproximalisan legfeljebb 6 mm-re
legyen a csontszint a kontaktponttól (4-6. ábra). Míg az
ideális távolság 5 mm, ez a 6 mm-es szabály egy olyan
pontot határoz meg, ahol szövethiány és aszimmetria
még nem jelenik meg.
A klinikai gyakorlatban megengedett a 6 mm hosszúságú implantátumok használata. A rövid implantátumok esetén nem biztosított a megfelelő stabilitás az
alveolusban vagy az azonnali terheléshez. A felső áll-

csont frontfogainak és alveolusának anatómiája miatt
a csontmennyiség általában lehetővé teszi, hogy legalább 11 mm hosszúságú implantátumokat helyezzünk be. Jellemző a maxilla frontrégiójára, hogy 8 és
11 mm közötti hosszúságú implantátumokat is behelyezhetünk.
Összefoglalva a fogászati implantátum behelyezésének sikeréhez szükséges anatómiai követelményeket, a
fogatlan állcsontnak legalább 6 mm csonttal kell rendelkeznie mindhárom dimenzióban, és 6 mm-nek kell
lennie az állcsontgerinc és az antagonista fog között.
A szomszédos fogak interproximális kontaktpontja
nem lehet 6 mm-nél magasabban az állcsontgerinctől.
Ezek az anatómiai irányelvek adnak lehetőséget a klinikai siker eléréséhez (7-9. ábra).
(Irodalom a következő számban)
Forrás: Compendium of Continuing Education in Dentistry
2013. február
Fordította: Dr. Poncz Ernő

7–9. ábra: Ezek a képek mutatják be a különböző irányú kiterjedéseket, melyek a hatos szabály irányelveit követve egy egyszerű tervezést
tesznek lehetővé a komplikációmentes, egy fogat pótló implantáció esetén; mesiodistalisan vagy interradicularisan (7. ábra), bucco-orálisan (8.
ábra) és interocclusalisan (9. ábra) a 6 mm-es távolság biztos implantációt és esztétikus fogpótlás készítését teszi lehetővé

138

Magyar Fogorvos 2013/3

Rovatcím
Implantológia

Az implantológiai rehabilitáció
lehetőségei az esztétikai zónában
Esetbemutatás
Dr. Németh Bálint1, Dr. Kádár László2, Dr. Joób-Fancsaly Árpád3
1

Magánrendelő, Budapest

2

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani Klinika

3

Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Ha objektíven akarjuk definiálni az esztétikai zóna fogalmát, akkor azt
mondhatjuk, hogy az a dento-alveoláris szegmens, amit a páciens
nevetése során látunk, szubjektív meghatározása szerint, pedig csak
az a rész, ami a beteg számára fontos, a látható mosolya során.

S

zámtalan tényező befolyásolja az esztétikai zóna
tökéletes helyreállítását implantációs tevékenységünk során. Figyelembe kell venni a betegek
elvárásait, amelyek sokszor irreálisan magasak,
és az életük teljes megváltozását várják tőlük. A betegek az interneten keresztül tájékozódnak, és időnként
meglepően felkészültek, de sokszor félretájékozottak.
Nem veszik figyelembe a kialakult lágy- és keményszövet-hiányokat, a helyi anatómiai viszonyokat, és csak
az ideálisnak mondott helyzethez képest próbálják az
implantációs rehabilitációjukat elképzelni. Éppen ezért
nagyon fontos, hogy a betegünkkel a beavatkozás megkezdése előtt pontosan tisztázzuk a várható eredményt
és a beavatkozás kockázatát. Abban az esetben szabad
csak belekezdeni a közös munkába, ha ez mindkét fél
részére elfogadható, és várhatóan egy elégedett páciens
távozik a rendelőből.
Fogorvosként három szempont kiemelkedően fontos:
a forma, a funkció és az esztétika.1 A hiányzó fog formáját későbbiekben meghatározhatja a szomszédos és
az antagonista fog formája és alakja. Természetesen az
adott anatómiai helyzet, a maradék lágy- és keményszövet-viszonyok szintén nagyon fontosak. Érdemes a

kialakult foghiány helyét még a beavatkozás előtt lefényképezni, és egy viaszmintával a később készítendő fogpótlást megmintázni és a betegnek megmutatni.
A funkció szempontjából az anamnézis felvételekor
vizsgálandó még, hogy mekkora az interalveoláris térköz, távolság. Ha ez kicsi, akkor nem készíthető csak
felcsavarozható fogpótlás. Ez a beteg számára szintén
fontos információ, hiszen ennek a megoldásnak is megvannak az előnyei és hátrányai.2
Az esztétikai zóna rehabilitációja során is fontosak az
anamnesztikus adatok, a páciens általános állapota, egészségügyi helyzete. Ezek közül kiemelkedő szempont a beteg
dohányzási szokása. Amennyiben dohányos a páciens, számítani kell a szövetek vérellátási zavaraira, csökkent ellenálló képességére. Erős dohányosoknál sűrűbben fordul elő
a cigaretta hatására a periimplantitis, azáltal, hogy a nikotin
gátolja a perifériás keringést a kapillárisokban. Általánosságban elmondható, hogy a dohányosoknál kétszer olyan
gyakori a sikertelenség a fogbeültetéssel kapcsolatban, mint
a nem dohányosoknál.3 Napi 10 szál cigaretta felett magas
kockázatot vállalunk az implantáció során.
Esztétikai zónában történő implantációnál a mosolyvonal helyzetének, lefutásának rögzítése, az implantáció
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1. ábra: Ajánlott behelyezés – corono-apicalis

2. ábra: Ajánlott távolság az implantátumok között

során történő figyelembevétele hangsúlyozottan fontos.
Alacsony és közepes magasságú mosolyvonal esetében
kisebb, míg magas mosolyvonalnál nagyobb a kockázat
a korrekt esztétikai eredmény eléréséhez. 3 mm-t meghaladó gingiva-megjelenés már esztétikailag komoly
nehézséget jelent (gummy smile).
Hasonlóan kiemelten fontos kérdés az esztétikus zónában a látható nyálkahártya biotípusa. Kétféle biotípust
szoktak megkülönböztetni: a vékony és vastag típusút.
A vastag biotípusú gingiva esztétikailag alacsony rizikót jelent, mert a szövetek alatti implantátum szürkés
áttűnése nem várható, és hosszú távon a periimplantáris
szövetek stabilitása jellemzi. Ugyanakkor ez a biotípus
sokkal jobban hajlamosít posztoperatív hegképződésre.
Vékony biotípus esetén az esztétikai zónában nagyobb
kockázatot vállalunk az implantáció során, ilyenkor különösen fontos az implantátum oro-vestibularis dimenziója. Amennyiben nincs megfelelő bukkális csont, úgy
könnyen kaphatunk esztétikailag kedvezőtlen lágyrészviszonyt a fogpótlás elkészítése után.4
Az implantátumok behelyezésének oro-vestibularis,
mesio-distalis és corono-apicalis dimenziójának szigorú
szabályai vannak. Ezek az irányok, távolságok az esztétikus zónában különösen fontosak. Oro-vestibularis
irányban a szabály az, hogy az implantátumot fedő
bukkális csont legalább 1,5–2 mm kell, hogy legyen, és
természetesen palatinálisan/linguálisan is fednie kell az
implantátumot 1 mm csontnak. Mesio-distalis dimenzi-
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óban fontos adat az, hogy két implantátum között 3 mm,
míg egy implantátum és egy fog között 1,5 mm csont
kell, hogy legyen a megfelelő vérellátás miatt. Coronoapicalis irányba az ajánlás az, hogy a zománc-cement
határ alá, apicalisan 2 mm-re helyezzük be az implantátumot5 (1-2. ábra).
Amikor esztétikai zónában szeretnénk implantálni,
akkor az előbb leírtak szerint és az ITI (International
Team of Implantology) által javasolt szempontok alapján érdemes felállítani a beavatkozás várható rizikóját és
a nyerhető eredményét (risk/benefits). Abban az esetben, ha ez a beteg és a kezelőorvos számára elfogadható, akkor a beavatkozást a közös siker reményében
érdemes elvégezni.6
Az ITI által javasolt szempontokhoz tartozik a beteg
általános egészségi állapota, dohányzási szokásai, a páciens esztétikai elvárásai, a mosolyvonalának meghatározása, a nyálkahártya biotípusának rögzítése, a szomszédos
fogak koronájának formája, állapota és az alveolus gerinchez való viszonya, távolsága és az implantáció helyének
csontviszonya. Ebből a felsorolásból is látszik, hogy az
ilyen jellegű és az esztétikai zónába történő implantáció
gondos tervezést igényel.
Az esztétikai zónában történő beültetés leggyakoribb
okai: dentális trauma, aplasia és a fog koronájának vagy
gyökerének visszafordíthatatlan destrukciója vagy gyulladása.
Egy-egy eseten keresztül szeretnék bemutatni ennek a
régiónak az implantációs lehetőségeit, nehézségeit.

Első eset
34 éves férfibeteg az utcán elesett, és 22 foga íny alatt
horizontálisan eltört. Fogorvosa még aznap eltávolította a fogát. Rendelőnkben az esést követő 1 hét után
jelentkezett (3. ábra).
A páciens esztétikai igényei magasak voltak, mosolyvonala
közepes, a nyálkahártya biotípusa vékony volt. A szomszédos fogak alakja négyszögletű, a foghiány szomszédságában a fogazat rendezett, egészséges volt.

3. ábra: Kiindulási kép
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5. ábra: Ideiglenes pótlás

6. ábra: Implantátum

CBCT felvétele

röntgenképe

7. ábra: Végleges pótlás

8. ábra: Kiindulási kép

A fogeltávolítást követő 6. héten a foghiány területére egy
4,1 mm átmérőjű 10 mm hosszú Straumann BL implantátumot helyeztünk be (4-6. ábra).
Az implantátum felszabadítását a beültetést követő 4.
hónapban végeztük. A páciens végleges ínyformáját a beültetés területén ideiglenes felépítménnyel alakítottuk ki. Amikor az ínyviszonyok már ideálisak lettek a végleges lenyomatvételhez, ebben az esetben ez 1 hónapot vett igénybe, a
beteg fémmentes felépítményre cirkon koronát kapott.
A kapott esztétikai eredmény kiváló lett. A páciens boldogan távozott rendelőnkből (7. ábra).

Második eset
43 éves nőbeteg 21 gyökérkezelt foga olyan mértékben
destruálódott, hogy orvosa eltávolította. A fogeltávolítást követő 3 hónappal jelentkezett nálunk implantációs
fogpótlásra. A páciens egészséges volt, nem dohányzott,
esztétikai igényei magasak voltak. Mosolyvonala magas, a
nyálkahártya biotípusa vékony volt (8. ábra).

9. ábra: Kiindulási
CT-felvétel

10. ábra: Kontroll CT

A CT felvételt követően első lépésként a mentumból
csontblokkot vettünk, két csavarral rögzítettük. Öt hónap
eltelte után kontroll CT-felvételt készítettünk, és a foghiány
területére egy 4,1 mm átmérőjű, 10 mm hosszú Straumann
BL implantátumot helyeztünk be. Négy hónappal később,
ínyformázást követően a pácienst fémmentes koronával
láttuk el (a végleges koronát dr. Schatz Balázs készítette).
A kapott esztétikai eredmény kiváló lett, a beteg elégedetten távozott a rendelőnkből (9-12. ábra).

Harmadik eset
22 éves fogorvostan-hallgató lánybeteg azzal a problémával fordult hozzánk, hogy a 12 és 22 foga aplasiás, és a
foghiányok nagyon zavarják. Javaslatunkra fogszabályzási
kezeléssel a hiány helyét a biztonságos implantáció érdekében megtágíttattuk. A páciens egészségi állapota kiváló,
nem dohányzik. Természetesen, mint jövőbeli fogorvosnak az esztétikai igényei magasak. A mosolyvonala alacsony, a nyálkahártya biotípusa vékony. A szomszédos

11. ábra: Implantátum
röntgenképe

12. ábra: Elkészült pótlás
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mény mind a páciens számára, mind számunkra kielégítő és örvendetes volt (15-18. ábra).

Összefoglalás

13. ábra: Kiindulási kép

A bemutatott esetek is illusztrálják, hogy milyen szép és
komoly kihívások elé állítja az implantológiával foglalkozó fogorvosokat az esztétikai zónában létrejövő foghiányok rehabilitációja. Nem elég egy ügyes manualitású
szájsebész, hanem egy komoly és alapos ismeretekkel rendelkező, és ami még ennél is fontosabb, helyes protetikai
szemléletű fogorvosnak is kell lenni. Ennek a régiónak a
helyreállítása éppen azért nagy kihívás, mert nagyon sok
szempontnak kell megfelelnie a szájsebészeti beavatkozásnak ahhoz, hogy a környezetéhez harmonizáló, esztétikus fogpótlást tudjunk készíteni. Ugyanakkor vonzó
feladat megfelelni egy esztétikai zónában lévő foghiány
tökéletes helyreállítása.
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14. ábra: Kiindulási röntgen

fogak alakja négyszögletű, a kontaktpontok távolsága a
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mennyisége és minősége kielégítő volt (13-14. ábra).
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DIREKT TECHNIKÁK A FOGORVOSLÁSBAN
Egyetemi tanárom gyakran mondta előadásokon, hogy ala-

tulajdonságai közel állnak a fog természetes keményszöve-

posan el kell sajátítanunk a direkt technikák alkalmazását

teinek fizikai tulajdonságaihoz (például elasztikus modulus).

mind elméletben, mind gyakorlatban, mert van a páciensek-

A véges elem analízisek és klinikai vizsgálatok is igazolják,

nek egy csoportja, az úgynevezett „péntek délutáni beteg”.

hogy ezeknek a csapoknak az alkalmazása esetén, a koronai

Akkor talán megmosolyogtuk a szavait, ma már azonban

részen keletkező stressz nem egy ponton összegződik, a fog

tudom, hogy komoly élettapasztalat szólt belőle.

töréséhez vezetve, hanem egyenletesen oszlik el a kemény-

A direkt technikákra természetesen ma már nem pusztán

szöveteken. A rost megerősítésű csapok alkalmazása esetén

azért van szükség, mert esetleg akkor érkezne a rendelőnkbe

a sikertelenség leggyakoribb oka nem a fog törése, hanem a

egy páciens, amikor fogtechnikusi vagy más segítséget nem

csap és dentin közötti kapcsolat oldódása. Ez azonban rever-

tudunk igénybe venni. Egyre inkább nő a páciensek részéről

zíbilis és könnyen javítható.

is az az elvárás, hogy lehetőség szerint azonnal vagy nagyon

A VOCO cég által gyártott Rebilda csaprendszer méltán sike-

rövid idő alatt olyan megoldást kapjanak, ami esztétikus,

res a felhasználók körében, hiszen fizikai tulajdonságai a pia-

funkcionálisan teljes értékű, és nem csak átmeneti. Azt, hogy

con elérhető legjobbak közé emeli. Emellett valóban rend-

a fogászat ebbe az irányba mozdult el, számos tény is iga-

szerről van szó. A csap anyaga DMA mátrix, melybe nagy

zol. Gondoljunk csak az implantátumok azonnali terhelésére,

mennyiségű (70%) üvegrostot ágyaztak. A készletben meg-

a chair-side CAD/CAM rendszerek által elérhető pótlásokra

található minden, ami a sikeres csap behelyezéshez nélkü-

vagy akár a kompozitokkal megvalósítható, tökéletes esztéti-

lözhetetlen. Megtaláljuk az előfúrókat, a szilanizáló anya-

kát adó direkt héjakra.

got és a csonkfelépítésre is kiválóan alkalmas dual kötésű

A direkt technikák térhódítását az anyagtani kutatások és fej-

beragasztó cementet (Rebilda DC). A legoptimálisabb den-

lesztések tették lehetővé. Az utóbbi évtizedben komoly fejlő-

tin-kapcsolat kialakításáról pedig a speciális bondrendszer

dést figyelhettünk meg az adhezív technikák területén (például

(Futurabond DC) gondoskodik.

7., 8. generációs bondrendszerek), a kompozitok összetételét

A direkt technikákat választók fegyvertárában természetesen

tekintve, vagy a kerámiák és porcelánok fizikai tulajdonságai

megtalálhatók a különböző üvegrostok. Felhasználási terü-

kapcsán. Számos olyan anyag is megjelent, amelyek alkalma-

letük ma már széles palettájú: használhatjuk fogak sínezé-

zása korábban nem volt a maihoz hasonló mértékű. Ezek közül

sére (fogszabályozás, parodontológia, traumatológia), vagy

mindenképpen ki kell emelni, már csak a direkt technikákhoz

fogak pótlása permanens vagy szemi-permanens jelleggel

való kötődése kapcsán is, az üvegrostokat.

(műfoggal, kompozitból direkt készült foggal vagy extrahált

Számos gyártó állít elő üvegszál erősítésű csaprendszereket.

saját foggal). Ezeket a rostokat vagy akrilát vagy kompozit

Elsősorban azok a csaprendszerek sikeresek, amelyek fizikai

alappal kombinálhatjuk. Így hatásosan növelhetik az akrilát
alaplemezes fogsor törési ellenállását, vagy kompozitba
ágyazva biztosíthatják az inlay elhorgonyzású hidak hosszú
távú sikerességét, megerősítve a nyíróerőnek kitett helyeket. A VOCO által kínált üvegrost (GrandTEC) preimpregnált
rost, aminek kialakításakor nagy figyelmet fordítottak az
egyszerű használhatóságra (például nem szükséges speciális
olló az elvágásához).
Végezetül említsük meg a VOCO egyik legújabb termékét,
egy direkt inlay rendszert. Mindazok számára ajánlható,
akik előnyben részesítik a magasabb minőségű betéteket,
és szeretik azokat egy ülésben elkészíteni. Erre természetesen alkalmasak a rendkívül költséges CAD/CAM rendszerek
is, de a GrandioSO Inlay rendszer könnyen elérhető alternatívát kínál. A speciális szilikon mintaanyagon jól kialakítható
a pontos széli zárást biztosító betét, amihez természetesen a
VOCO nanofil kompozitját használjuk.
Nem szeretnék elcsépelt frázisokat használni (kétszer segít,
aki gyorsan segít stb.), de ha kellő gyakorlatot szerzünk a
direkt technikákban, könnyen zsebelhetjük be az egyik legnagyobb elismerést, a páciensek háláját.
Dr. Marada Gyula
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Fogorvosnapok képekben
Május 10-11-én rendezte meg a IX. Magyar Fogorvosnapokat a Fogorvosi Tagozat. Az ünnepélyes köszöntők és megnyitó után kezdődött a hagyományos szakmapolitikai fórum. A Tagozat elnöke helyzetértékelő,
vitaindító előadása után az OEP főosztályvezető-

helyettese, dr. Kőrösi László tartott rendkívül érdekes
korreferátumot a biztosító által finanszírozott fogászati ellátórendszer helyzetéről. A számokkal, grafikonokkal, táblázatokkal illusztrált értékelés a fogorvosi
gyakorlat legjellemzőbb adatait dolgozta fel. Megtisz-

MOK-fi
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telte a továbbképző konferenciát dr. Török Krisztina,
a GYEMSZI főigazgatója, aki – mondhatni – testközelből ismeri a fogorvosok mindennapi tevékenységét.
Így tisztában van a praxisok alulfinanszírozottságának
mértékével és a betegellátás egyre súlyosbodó helyzetével. Rövid előadásában kifejtette a változtatás igényét és szükségszerűségét, reménykedve abban, hogy
talán már a közeljövőben is tudnak javítani a kritikus
állapotokon. A hozzászólások, kérdések híven tükrözték szakmánk helyzetét, rámutattak sokasodó prob-
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lémáinkra, némelyik „örökzöldet” ismételten nevén
nevezve.
A pénteki és szombati továbbképző előadások témaköreit és előadóit úgy választottuk ki, hogy ne csak a
hagyományos fogászati témák, hanem a határterületek
és a gyakorló fogorvos mindennapjait érintő jogi és
betegjogi kérdések is terítékre kerüljenek. Hallhattunk
a gyógyszer-adagolási formák terápiás jelentőségéről, a
táplálkozás szájüregi egészséget befolyásoló hatásáról
és a HIV/AIDS betegség hazai helyzetéről, valamint
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profilaxisáról a fogorvosi gyakorlatban. A visszajelzések alapján örömmel konstatáltuk, hogy az érdekes előadások a kitűnő előadók jóvoltából elnyerték a
hallgatóság tetszését. A továbbképző előadások mellett hagyományosan megrendezte a FoKeSz a XIV.
Hungarodent Fogászati Szakkiállítást.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az előadóknak,
a kiállításon részt vevő és támogató cégeknek, kiemelten
pedig minden kollégánknak, akik ismét szép számban vettek részt a Tagozat patinás rendezvényén.
Dr. Hermann Péter, Dr. Gerle János
Budapesti, több rendelővel rendelkező, nemzetközi páciensekre specializálódott cég
vezető fogorvos pozícióba keres

Celldömölkön TB finanszírozott, 9000 fős vegyes

szájsebész/implantológus

fogászati praxis eladó.

szakorvos kollégát. A szakellátás mellett fontos feladat az orvos csapat összefogása,
szakmai felügyelete.
Érdeklődéseket és az önéletrajzokat az adel.gedo.hr@gmail.com címre várjuk.

Belvárosi (Váci utca és a Duna korzó között)
négyszékes rendelő hosszú távra egyben

kiadó
Érdeklődni: munkaidőben
a 338-4380-as telefonszámon.

Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni: 06-20/320-6774, 18 óra után.

Eladó Budapest V. kerület, Haris közben
0-24 órás engedéllyel rendelkező

fogászati praxis.
160 m2-es, 3 kezelő- és kiszolgáló helyiségek digitális panorámaröntgennel
és teljes felszereléssel.
Ára: 64 millió forint, érdeklődni: 266-1773
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Dr. Huszár Csaba Emlékérem kitüntetettjei

Május 10-én, a Fogorvosnapok megnyitója után ünnepélyes keretek között adtuk át a kuratórium döntése
alapján dr. Rigó Orsolyának és dr. Kalocsai Katalinnak a „Dr. Huszár Csaba Emlékérmet”. A kuratórium
az emlékérmet a beérkezett javaslatok alapján minden
évben annak ítéli oda, akinek emberi és orvosi magatartása példaképül állítható a hivatásrendi kamara tagjai
előtt, aki szakmai tevékenységével és a közösség érdekében kifejtett áldozatkész munkájával segíti a Fogorvosi
Tagozat célkitűzéseinek megvalósítását, és emeli annak
szakmai, erkölcsi tekintélyét.

Dr. Rigó Orsolya (Budapest)
1972-ben szerzett fogorvosi diplomát Budapesten, és
a Szájsebészeti Klinikán kezdte szakmai pályafutását,
majd a Konzerváló Fogászati Klinika munkatársa lett.
Később szakmai és tudományos tevékenységére alapozva a Blend-a-med Research-nél a prevencióval foglalkozó kutatási területen lett az egyik vezető. Magánorvosi
praxist folytat, jelenleg szaktanácsadó. Rendszeresen
tart előadást a magyarországi képzőhelyeken fogorvostan-hallgatók számára, és aktív résztvevője, előadója a
továbbképzéseknek. Több konferenciát szervezett klinikai fogászati higiénikusok és asszisztensnők számára,
elméleti és gyakorlati képzésükben is részt vesz. 1994
óta folyamatosan tagja a MOK-nak, területi és országos küldött, négy éven keresztül az Országos Nemzetközi Bizottság tagja volt. A prevenció területén végzett
szakmai tevékenységével és minden rendelkezésére álló
lehetőséggel támogatta a Tagozat munkáját. Erkölcsi,
etikai magatartása példamutató.

Dr. Kalocsai Katalin (Budapest)
1991-ben szerzett fogorvosi diplomát a Semmelweis
Egyetemen, majd a Fogpótlástani Klinikán helyezkedett el, ahol 2011-ig dolgozott. Részt vett a fogorvostan-hallgatók oktatásában, és magas színvonalú betegellátó tevékenységet folytatott, többek között az esztétikai
fogászat területén. Jelenleg magánorvosi gyakorlatot
folytat. 1994 óta folyamatosan tagja a MOK-nak, több

ciklusban helyi küldött volt. Közel két évtizeden keresztül a Fogorvosi Tagozat nemzetközi referense, a Magyar
Fogorvos c. újság rovatvezetője. Kiemelkedő érdemeket
szerzett a Tagozat nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. A 2004 előtt hatékonyan részt vett az évenként
megrendezendő közép-kelet-európai fogorvosi kamarák konferenciáinak szervezésében, különösen a budapesti rendezvény alkalmával. Sokoldalú nyelvtudásával,
széleskörű tájékozottságával és felkészültségével rendre
kivívta a társkamarák képviselőinek elismerését.
A Kuratórium és a Tagozat elnöksége, tagjai ezúton is
kifejezik őszinte elismerésüket és köszönetüket.
Dr. Gerle János
a kuratórium elnöke
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Az ellátórendszer finanszírozási problémái
Kedves Kollegák!
A béremelés beígért második ütemével kapcsolatban levéllel kerestük meg dr. Szócska Miklós államtitkár urat, illetve az államtitkárság
ezzel a témával foglalkozó tisztségviselőjét. Az államtitkárság kérésének meg felelően – tömör, rövid összefoglaló formában – eg yrészt a
béremeléssel kapcsolatban, másrészt általánosságban a fogászati ellátórendszer legégetőbb finanszírozási problémáinak megoldására tettünk javaslatokat.
Dr. Hermann Péter
Tisztelt Tanácsadó Asszony!
A múltkor megküldött, az Államtitkár Úr számára készített Munkaanyagunk tartalmazta azt a táblázatot, amely a minimális költségigényét jelenti egy fogorvosi praxisnak. Amennyiben az Ön
kérdésére egyszerűen akarunk válaszolni – miszerint mekkora
forrásra van szükség a törvényben előírt működés reális biztosításához – akkor az abban szereplő (több, mint 1 200 000 forint),
illetve a valóságban az OEP által erre biztosított finanszírozás
összege (kb. havi 600 000 ezer forint) közötti különbséget kellene
a Kormánynak kipótolnia. Mivel tudjuk, hogy erre nincs reális
lehetőség, ezért olyan pontokra teszünk javaslatot, melyek ezt az
égbekiáltó különbséget valamelyest enyhítik:
• Az OEP-finanszírozás fix- és teljesítménydíjának 50-50%-os
megosztása (jelenleg ez egyharmad/kétharmad arányban oszlik
meg). Az OEP elemzése után, megvizsgálva, hogy némely szolgáltatás kivétele a rendszerből hogyan változtatná meg a pontforint értéket, kompenzálja-e az alapdíj 50%-ra történő emelése
általi pont-forint csökkenést, hiszen az nem lehet cél. Ez valamelyest enyhítené a szabadság és a helyettesítés során felmerülő igazságtalan finanszírozási helyzetet.
• Szükségszerűen a betöltetlen állások, illetve az adott körzetben megnövekedett ellátandó páciensek száma (pl. új lakópark
létesülése) esetében alkalmazott körzet-összevonások eredményeként degresszió lép életbe, amely hátrányosan érinti a szolgálatokat. A szükségszerű betegellátás kényszere nem eredményez a
megnövekedett teljesítmény arányában többletbevételt a minimum
idő korlát bevezetése miatt (a fogászatban ez minősül teljesítmény
volumen korlátnak). Javasoljuk ennek megszüntetését.

Tisztelt Tanácsadó Asszony!
A béremelés második ütemére a javaslataink a fogorvosok nevében a következőek:
• Az első ütem során a közalkalmazottak számára nyújtott béremelésből sok közalkalmazott fogorvos kimaradt (pontos számadatunk erről nincs, kb. a fele az ilyen jogviszony alatt működő
fogorvosoknak, néhány száz fő lehet). Ilyenek jellemzően a HM,
BM, illetve egyes önkormányzatok, vagy önkormányzatok által
működtetett kórház alkalmazásában levő fogorvos kollégák.
Kérjük az ő béremelésük rendezését visszamenőleg attól az időponttól, amelytől ez megillette volna őket.
• Az első ütemben az alapellátó, illetve szakellátó fogorvosoknak nyújtott 14% számszerű értéke messze elmarad a házi-

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Ötv.) 13.§ (1) bekezdés 4. pontja a települési
önkormányzatok kötelező feladatai közé sorolja az egészségügyi
alapellátásról való gondoskodást. Ugyanezen törvény (Ötv.) 117.§
(1) bekezdés a) pontja értelmében a feladatfinanszírozási rendszer
keretében az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kötelezően
ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – így az egészségügyi alapellátásnak – az ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához támogatást biztosít, melyet a 118.§ (1)
bekezdés értelmében a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthat. Ezek alapján az
önkormányzatok felelőssége és kötelessége az egészségügyi alapellátás biztonságos működtetése, melynek alapvető része a szükséges alanyi és tárgyi feltételek biztosítása. Kérjük a Kormány
hathatós közbenjárását ennek betartására.
• Közfeladatot ellátó fogorvosi vállalkozások (melyek kényszervállalkozások többségükben) esetében az iparűzési adó
eltörlése.
• Az OEP a pénzügyi elszámolási útmutatóját a fogorvosok
számára is készítse el hasonló bérparaméterekkel, mint az a háziorvosok részére készített hasonló útmutatóban szerepel.
• A szakellátások fix díjának rendezése elengedhetetlenül
szükséges (az alapellátás szintjére kell hozni), egyébként teljesen
meg fog szűnni.
Budapest, 2013. április 23.
Tisztelettel:
Dr. Gerle János, Dr. Hermann Péter

orvosok számára nyújtott plusz juttatás összegétől. A második
ütemben kérjük, hogy nominálisan és ne százalékban kapják
meg a fogorvosok a háziorvosok számára adott többletösszeg
mértékét. Az eltérő finanszírozási struktúra tudniillik azt eredményezte, míg ez az emelés a háziorvosoknál 80-90 ezer forintos havi gyarapodást eredményezett, addig ugyanez a százalék
az alapellátó fogorvosoknál 25-30 ezer, a szakellátóknál pedig
10 ezer forint plusz összeget sem ért el.
Budapest, 2013. április 23.
Tisztelettel:
Dr. Gerle János, Dr. Hermann Péter
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Címzett: Dr. Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkár úr részére
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Államtitkár Úr!
Örömmel értesültünk a híradásokból, hogy megkezdődtek
a bérrendezés második fázisával kapcsolatos egyeztetések,
melyek nyilvánvalóan érintik a fogorvosi ellátórendszert,
annak alapellátási és szakellátási részét egyaránt.
Ezzel kapcsolatban engedje meg, hogy hivatkozzak e témában Önnek írt 2012. szeptember 19-én kelt levelünkre, és
az arra 2012. október 10-én adott válaszukra. Ebben mi
felhívtuk a figyelmet arra a negatív megkülönböztetésre,
amely a fogorvosok megítélését illeti a háziorvosokkal szemben, hiszen kb. 30 százalékkal alacsonyabb OEP-bevételből
kell gazdálkodniuk annak ellenére, hogy a fogorvosi praxis anyag- és eszközigénye messze a legnagyobb. Fogorvosként ugyanúgy az alapellátás részét képezzük, mint a háziorvosok, mégis rendszeres diszkrimináció ér minket, holott
mindkét ellátási típusra ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak. Első levelünkben is hangsúlyoztuk, hogy nem a háziorvosok számára juttatott 80-90 ezer forint plusz juttatást
sokalljuk, hiszen jól tudjuk, hogy a háziorvosi praxisok is
fenntartási gondokkal küzdenek.
A fogorvosi praxisok nemcsak nominálisan kapnak kevesebbet a háziorvosi rendelőknél, hanem a fi nanszírozási
struktúrájuk is eltérő, ami azt eredményezi, hogy az elvileg
azonos, 14%-os emelés a fogorvosi praxisoknál ténylegesen csak 5%-ot jelentett. (Egy alapellátó fogorvosi praxis
bázispénze kb. 200 e Ft, szakorvosi ellátói kb. 65 e Ft, amit
kiegészít a teljesítmény után járó fi nanszírozási összeg.
A kettő együtt megközelítőleg 600 e Ft-ot tesz ki, amiből a
praxisoknak gazdálkodniuk kell. A 14%-os béremelés csak
a teljes összeg egyharmadát kitevő bázist érintette, ami azt
eredményezte, hogy a béremelés 14% helyett kb. 5%-os
mértékű lett.)
Az alapellátásban dolgozó fogorvosok számára nyújtott
mintegy 30 ezer forint (vagy területtől függően kevesebb),
valamint az ugyanezen kasszából finanszírozott szakellátásoknak adott 7000 forint emelés – melyből az orvosnak a

saját és asszisztenciája béremelését kell kifizetnie – alapellátók esetén a valóságban fejenként kb. 7-7 ezer forint, szakellátóknál pedig 1500-1500 forint béremelést jelentett.
Ez messze nem éri el a kórházi orvosok számára nyújtott
béremelés mértékét.
Szintén jeleztük levelünkben, míg egy háziorvos szabadsága
idejére a finanszírozásának kb. kétharmadát megkapja, addig
ugyanezen jogcím időtartamára a fogorvosok részére az
egyébként is lényegesen alacsonyabb összegnek csak egyharmadát biztosítják. Ebből az alig több mint 200 000 forintból
(illetve szakellátók esetében 65 000 forintból) nem lehet az
orvos és az asszisztencia bérét, illetve a hozzá tartozó járulékokat kigazdálkodni.
A közalkalmazottak számára nyújtott béremelést nagyon
hasznosnak ítéljük meg, viszont a közalkalmazottként dolgozó fogorvosok mintegy fele nem részesült az emelésben,
ami nagy feszültséget jelent szakmán belül, ráadásul számuk is csak egy-két százra tehető.
Mi elfogadtuk Államtitkár Úr válaszát, és örömmel látjuk,
hogy a válaszlevélben beígért második ütem megvalósulni
látszik.
Mindezeket figyelembe véve kérjük, hogy a mostani második intézkedési ütem alkalmával a fogorvosi ellátókat (alapellátókat és szakellátókat egyaránt) részesítsék pozitív megkülönböztetésben, hogy a hosszú évek alatt kivéreztetett
fogorvosi praxisok ellehetetlenülő helyzetén valamelyest
változtatni tudjanak.
Budapest, 2013. április 14.
Tisztelettel üdvözli:
Dr. Hermann Péter
elnök
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A praxisjog megújulása 4. rész
A praxisjog megszerzése elidegenítéssel, a praxisjog megszűnése
Barzó Tímea

1. A szabad orvosválasztás érvényesülése a praxisjog elidegenítése esetén
A praxisjog bevezetésének egyik célja az volt, hogy
a beteg egy jobb ellátást szolgáló intézkedési csomag
része legyen. A praxisjog, mint forgalomképes vagyoni
értékű jog elidegenítése azonban olyan kérdéseket is felvet, melyek ugyan nem új keletűek, de a praxisjog adásvétele kapcsán mindennapossá váltak. Ilyenek a praxis
átadásával a szabad orvosválasztás körében vagy az egészségüg yi és a hozzá kapcsolódó személyes adatok védelme tárgyában
felmerülő problémák.
Az egészségügyi törvény kötelező erővel írja elő annak
biztosítását, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében, választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége
természetétől független folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön [Eütv. 88.§ (1) bekezdés].
A praxisjoggal rendelkező fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.
A fogorvosnak abban az esetben is el kell látnia a rendelési időben hozzá forduló betegeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt szorulnak mielőbbi egészségügyi ellátásra és ellátatlanságuk
az egészséget károsító vagy gyógyulást lassító állapotromláshoz vezetne [A háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM
rendelet (Hr.) 3.§ (2)- (3) bekezdés].
A beteg elvileg bármely területi ellátási kötelezettséggel – vagy
anélkül – működő fogorvosi körzet orvosát választhatja, míg
a fogorvos – a sürgős szükség esetének kivételével – csak
az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket
köteles ellátni.
Lényeges szabály, hogy amennyiben egy beteg a jövőben
másik fogorvosnál veszi igénybe a fogászati alapellátást,
az „átjelentkező” személy korábbi egészségügyi ellátásáról készült egészségügyi dokumentáció kivonatát, illetve
másolatát az érintett személy beleeg yezése nélkül más fogorvosnak
átadni nem lehet. Az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Info tv.) szabályai szerint az egészségügyi állapotra vonatkozó személyes adat olyan különleges
adat, mely az alábbi esetekben kezelhető:
• ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
• a törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más
elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi
épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása
nem szükséges. [Info tv. 3.§ 3. b) pont, 5.§ (2) bekezdés,
6.§ (1) – (3) bekezdés]
Ezzel összhangban mondja ki az egészségügyi törvény,
hogy az egészségügyi ellátásban részt vevő személyek
kötelesek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatokat – mint orvosi titkot – bizalmasan kezelni, s az érintett hozzájárulásának hiányában csak
akkor kötelesek az ilyen jellegű adatokat mással közölni,
ha azt törvény rendeli el, vagy azt mások életének, testi
épségének és egészségének védelme teszi szükségessé.
Az érintett beteg hozzájárulása nélkül a beteg további
ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának károsodásához vezethet [Eütv. 25.§ (3)-(4) bekezdés].
Az egészségüg yi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) pedig csak abban az esetben mentesíti
az adatkezelőt a titoktartási kötelezettség alól, ha egészségügyi és személyazonosító adatainak továbbítására az
érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, valamint az adattovábbítás a törvény előírásai szerint kötelező [Eüatv. 7.§ (2) bekezdés]. Ez a különleges
törvényi védelem indokolt, mert az állampolgároknak
jelentős érdekük fűződik ahhoz, hogy egészségi állapotukkal, megbetegedésük körülményeivel, az orvosi
beavatkozásokkal kapcsolatos információk ne jussanak
illetéktelenek tudomására.
A praxisjog szempontjából azért kell külön is említeni
a kérdést, mert a praxisjog átadása szükségszerűen
érinti a beteg és az általa korábban választott fogorvos kapcsolatát. Amennyiben a praxisjog átruházására valamilyen formában sor kerül, felmerül a kérdés,
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hogy a korábbi orvos jogszerűen adja-e át az őt választott személyek egészségügyi dokumentációját, illetve másolatát
az új praxisjog jogosultjának, vagy sem. Ez azért is igen
kényes probléma, mert a praxisjog értékét jelentősen
befolyásolja az adott joghoz szervesen kapcsolódó rendelési óraszám, amit viszont az adott földrajzi körzethez kapcsolódó lakosságszám határoz meg. Abban az
esetben azonban, ha a korábbi fogorvos nem adhatja át
szabadon a hozzá tartozó „beteganyagot” a szükséges
egészségügyi dokumentációval együtt az új jogosultnak, akkor a praxisjog ellenértékeként kifizetett összeget meghatározó egyik lényeges tényező sem mutathat
valóságos adatokat.
A hatályos jogszabály ebben a kérdésben igen általánosan fogalmaz, amikor kimondja, hogy a praxisjogot elidegenítő orvos, illetve tartósan betöltetlen körzet esetén a
helyettesítő gondoskodik a szakmai feladatok, valamint
– az egészségüg yi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvénynek megfelelően – a bejelentkezett betegek dokumentációjának és nyilvántartásának a
fogorvosi szolgáltatást nyújtó új fogorvos számára történő átadásáról. A praxisjog visszavonása esetén az egészségügyi dokumentációt az adott körzetre vonatkozóan
működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató részére kell átadni [Az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet (Vhr.) 11.§].
Korábban a jogszabály vélelmezte az érintett személy
hozzájárulását akkor, ha a települési önkormányzat a
körzethatárokat módosította és az adott személy a módosítás következtében új körzet ellátási területéhez tartozott. Ilyenkor az a személy, akinek a hozzájárulását
az átalakítással érintett fogorvosi körzet orvosához
történő bejelentkezéséhez vélelmezték, és nem kívánt
az érintett új fogorvoshoz tartozni, visszajelentkezhetett régi orvosához, vagy más fogorvost választhatott
magának. Ezt a jogszabályi rendelkezést azonban az
Alkotmánybíróság ellentétesnek találta az egészségügyi törvény fent idézett 88.§ (1) bekezdésében megfogalmazott követelménnyel, ezért megsemmisítette azt
[56/2000. (XII.19.) AB határozat indoklás].
Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a jogalkotó
csak akkor hagyhatja figyelmen kívül az állampolgárok döntését az orvos megválasztásáról, és csak akkor
írhatja elő különleges adataik – előzetes írásbeli hozzájárulásuk nélküli – továbbítását, ha azt kényszerítő okok megkövetelik. A körzethatárok szükségessé váló módosítása
azonban önmagában nem teszi indokolttá, hogy azok az
állampolgárok, akik már választottak orvost, a jogszabály erejénél fogva más orvoshoz kerüljenek át. Ilyenkor ugyanis a választott fogorvos továbbra is ellátja feladatait,
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ezért az orvos és betege közötti kapcsolattartást semmi
sem akadályozza. A korábbi – Alkotmánybíróság által
megsemmisített – rendelkezés szerint az érintetteknek
vissza kellett jelentkezni választott orvosukhoz, amenynyiben nem kívántak az új körzet orvosához tartozni.
Ez azonban az Alkotmánybíróság szerint nem orvosolta az esetlegesen addig bekövetkezett jogsérelmeket.
A betegek különleges adatai a körzethatár-módosítás
után azonnal átkerülhettek a másik orvoshoz, íg y adataik tudtukon és beleeg yezésükön kívül mások számára is hozzáférhetővé
váltak, ami pedig ellentétes az Alkotmánnyal és az Eütv.
fent részletezett rendelkezéseivel.
Az Alkotmánybíróság szerint az a szabály, miszerint az
érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell akkor, ha
a választott orvos feladatait annak körzetében (rendelőjében) időlegesen vagy véglegesen más orvos látja el,
nem alkotmányellenes, mert nincs ellentétben sem az
egészségügyi törvénnyel, sem pedig a hatályos adatvédelmi rendelkezésekkel [Az egészségügyről szóló 1972.
évi II. törvény végrehajtásáról szóló 16/1972. (IV.29.)
MT rendelet (Eür.) 13/C.§ (5) bekezdés]. E szabály szerint ugyanis más fogorvos csak akkor ismerheti meg
az egészségügyi dokumentumokat, ha a választott fogorvos – például keresőképtelensége vagy szabadsága
miatt – időlegesen, illetve például halála vagy fogorvosi
tevékenységének befejezése miatt véglegesen nem látja
el feladatait. Ilyen esetben az állam egészségvédelmi
kötelessége alapján biztosítani kell, hogy az érintett
állampolgárok ne maradjanak ellátatlanul.
Az alkotmánybírósági döntés tükrében elgondolkodtató, hogy a praxisjog átruházása esetén mikor jár el helyesen és jogszerűen a korábbi praxisjog jogosult fogorvos. Egyrészt érvényesíthetőnek látszik az Eür. azon
rendelkezése, miszerint az érintett személy egészségügyi dokumentációja átadására irányuló hozzájárulását vélelmezni kell, ha a választott fogorvos feladatait annak körzetében (rendelőjében) időlegesen vagy
véglegesen más fogorvos látja el. A praxisjog átruházása esetén az átruházó orvos valamilyen oknál fogva
végleg nem kíván már az adott körzetben fogorvosi
tevékenységet végezni, így az érintett állampolgároknak lehetőségük sincs továbbra is a korábbi fogorvosukat megtartani. Másrészt azonban azt is kimondta az
alkotmánybírósági döntés, hogy a jogalkotó csak akkor
hagyhatja figyelmen kívül az állampolgárok döntését
az orvos megválasztásáról, és csak akkor írhatja elő
különleges adataik – előzetes írásbeli hozzájárulásuk
nélküli – továbbítását, ha azt kényszerítő okok megkövetelik. A praxisjog átruházása azonban nem minősülhet
olyan kényszerítő körülménynek, hogy a jogát átruházni kívánó fogorvos ne lenne köteles a hozzá beje-
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lentkezett személyek egészségügyi adatait továbbra
is bizalmasan kezelni, és megtenni minden ésszerű
intézkedést annak érdekében, hogy a praxisjog átadását
megelőzően legyen lehetősége az érintetteknek dönteni
esetlegesen más orvos választása tekintetében.
Akkor jogszerű az adatvédelem és a szabad orvosválasztás szempontjából az átruházás, ha megadja az érintett
személyeknek azt a lehetőséget, hogy a praxisjog átruházását, illetve birtokbaadását megelőzően tudjanak dönteni és
orvost választani. Meg kell azonban említeni, hogy hazánk
számos vidéki településén – a körülmények miatt – nem
tud érvényesülni a szabad orvosválasztáshoz való jog.
A ritkán lakott területeken egy fogorvoshoz tartozó
körzet földrajzi kiterjedése olyan nagy, hogy másik fogorvost választani szinte lehetetlen.
Mivel a praxisok meghirdetése és átruházása mindig
hosszabb folyamatot vesz igénybe, ez alatt az idő alatt
több lehetősége is van az átruházni szándékozó orvosnak arra, hogy közvetlenül vagy közvetett módon
megszerezze a betegek beleegyező vagy tiltakozó nyilatkozatát egészségügyi dokumentációjuk átadásával
kapcsolatosan.
2. A praxisjog megszűnése
a) A praxisjog lemondással történő megszüntetéséről
sem az Öotv, sem pedig annak végrehajtása tárgyában
kiadott kormányrendelet (Vhr.) nem szól. A praxisjog
jogosultja, ha jogát nem tudja, vagy nem akarja valamilyen oknál fogva elidegeníteni, nem kötelezhető arra,
hogy akarata ellenére akár haláláig háziorvosként vagy
fogorvosként dolgozzon. Ebben az esetben úgy szabadulhat területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi teendői alól, hogy – közalkalmazott orvos esetén –
kéri közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését
és esetleg nyugdíjazását, míg vállalkozó orvos esetében felmondja az önkormányzattal kötött szerződését.
A munkavégzési kötelezettségének megszüntetése után
azonban rendelkeznie kell a praxisjogáról is. Ebben az
esetben teheti meg a fogorvos, hogy praxisjogáról ellenérték nélkül lemond, és azt egyoldalú, címzett nyilatkozatával mind az érintett települési önkormányzat(ok)nak,
mind pedig az engedélyező hatóságnak írásban bejelenti. A közigazgatási eljárás körébe tartozó, állandó
vita tárgyát képező kérdés, hogy ilyen esetben kell-e a
hatóságnak határozatot hozni a praxisjog megszűnése
tárgyában, vagy sem.
A korábbi praxisjogról történő lemondás jelentheti az
egyik megoldást olyankor, amikor a fogorvosnak lehetősége adódik egy sajátjánál sokkal értékesebbnek tartott praxisjog megszerzésére, azonban az idő rövidsége
miatt már nem tud a még meglévő a praxisjogára vevőt

keresni. A nemrég hatályba lépett rendelkezések szerint azonban amennyiben a praxisjog jogosultja másik
körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, az új praxisjogra vonatkozóan kiadható praxisengedély, feltéve,
hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog jogosultja a helyettesítéséről gondoskodik. Ha
az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig a korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt vissza kell vonni [Vhr. 5.§ (2) bekezdés].
b) A jogosult elhalálozásával, ha nincs a praxisjog
folytatására törvényben kijelölt személy, vagy az a
törvényes határidőn belül a praxisjogot elidegeníteni nem tudta.
c) A praxisjoghoz tartozó fogorvosi körzet tartósan
betöltetlenné válásával. A praxisjog megszűnésének ez az
esetköre csak jogértelmezés alapján állapítható meg.
Az önkormányzati törvényben előírt kötelezően
ellátandó feladata az önkormányzatoknak az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás. Ennek a
kötelezettségnek az önkormányzatok különböző jogviszonyok keretében tehetnek eleget. Vagy közvetlenül alkalmaznak – közalkalmazotti jogviszonyban
– egy praxisjoggal rendelkező fogorvost, vagy polgári jogi szerződésben adják át ezt a feladatot olyan
(egyéni vagy társas) vállalkozásnak, mely praxisjoggal rendelkező fogorvossal látja el az alapellátás biztosítását. Fontos szempont, hogy az önkormányzatok
csak praxisjoggal rendelkező orvost foglalkoztathatnak fogorvosként, és csak olyan egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel köthetnek szerződést
fogászati alapellátás biztosítására, ahol a fogorvosi
tevékenységet praxisjoggal rendelkező tag vagy alkalmazott látja el [Vhr. 10.§ (1) bekezdés]. Abban az esetben azonban, ha megszűnik az adott fogorvosi körzethez tartozó települési önkormányzat és a fogorvos
(vagy annak vállalkozása) között az a jogviszony,
amely felhatalmazza a fogorvost a kötelező önkormányzati feladatkörbe tartozó egészségügyi alapellátás biztosítására – például megszűnik a fogorvos
közalkalmazotti jogviszonya, vagy a felek megszüntetik közös megegyezéssel vagy felmondással a szerződést –, még nem szűnik meg rögtön az érintett
fogorvos praxisjoga. Ilyenkor a közös megegyezés
során megállapított időponttól, illetve a felmondási
idő utolsó napjától az adott önkormányzat kizárólag helyettesítéssel tudja megoldani az ellátási kötelezettségéből eredő feladatait, mivel az adott fogorvosi körzet – a jogszabályi rendelkezések értelmében
[Vhr. 2.§ (1) bekezdés b) pont] – csak hat hónap elteltével válhat tartósan betöltetlenné, ami az adott fogor-
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vosi körzetre nézve új praxisjog kiadását teszi lehetővé.
Mivel egy fogorvosi körzetre egy praxisjogot lehet
engedélyezni, megállapítható, hogy a korábbi fogorvos adott körzetre vonatkozó praxisjoga a hat hónap
elteltével vagy a törvény erejénél fogva (ipso iure),
vagy pedig az illetékes önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján megszűnik. A hat hónap
alatt azonban még szabadon rendelkezhet praxisjogával a korábbi fogorvos.
A praxisjog elidegenítésére tehát a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség.
Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló fogorvos közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap
alatt van lehetőség. A feladat-ellátási szerződés, illetve a
közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező szervet [Vhr. 13/A.§ (1) – (3) bekezdés].
d) A praxisengedély visszavonása [Vhr. 7.§ (1) bekezdés]. A praxisjogra vonatkozó engedélyt vissza kell
vonni, ha
• a praxisjog jogosultja a jog elnyerése iránti eljárás
során az ügy érdemi elbírálása szempontjából rosszhiszemű volt,
• a praxisjog jogosultja a jogszabályban előírt feltételekkel már nem rendelkezik. Például egészségügyileg véglegesen alkalmatlanná válik, és hat hónap alatt nem
tudja értékesíteni a praxisjogát,
• az engedélyező szerv három éven belül legalább két
alkalommal jogszabálysértés miatt intézkedett, és a fogorvos a határozatban foglaltaknak nem tett eleget,
• az engedélyező szerv ismételt figyelmeztetése ellenére a fogorvos az ellátást nem, illetve – a helyettesítés
kivételével – nem személyesen nyújtja,
• az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig a korábbi praxisjog nem került
elidegenítésre, a határidő leteltét követő nappal.
Rosszhiszeműnek minősül különösen az a személy, aki az
eljárás során valamely, az engedély megadása szempontjából fontos tényt, adatot, körülményt elhallgat, adatot meghamisít, vagy más módon a hatóságot megtéveszti.
A rosszhiszeműséget, a praxisengedély visszavonásának egyik okaként megjelölni teljesen értelmetlen. Ha
valaki a praxisengedély megszerzésére irányuló eljárásban rosszhiszemű volt, akkor az engedély megadása
szempontjából fontos tény, adat, körülmény elhallgatása, meghamisítása vagy egyéb megtévesztő magatartás tanúsítása mindig valamilyen – engedély megadása
szempontjából – lényeges feltétel hiányát kívánja leplezni. Így egy adott fogorvos rosszhiszeműségének felismerésével azonnal kiderül az is, hogy nem rendelkezik
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a jogszabályban előírt feltételekkel, mely szintén önállóan ad alapot a praxisengedély visszavonására.
Ha a háziorvos a tevékenység ellátására egészségi ok
miatt válik véglegesen alkalmatlanná, a külön jogszabály
szerinti alkalmassági vizsgálat időpontjától számított
hetedik hónap első napján kell a praxisjogra vonatkozó
engedélyét visszavonni [Vhr. 7.§ (3) bekezdés]. Ez a jogszabályi rendelkezés igen méltányos, hiszen hat hónapot
ad az érintett orvosnak arra, hogy praxisjogát elidegenítse. Így, ha a fogorvos egészségügyi okból kénytelen véglegesen felhagyni az önálló fogorvosi tevékenységgel, akkor egzisztenciálisan hasonló helyzetbe
kerül, mint ha saját elhatározásából – esetleges nyugdíjba vonulásával egyszerre – hagyná abba a munkát.
Ez alatt az idő alatt a körzetet helyettes orvos látja el,
akinek biztosításáról az érintett fogorvos vállalkozása,
vagy – közalkalmazotti jogviszony esetén - az önkormányzat gondoskodik. Abban az esetben azonban, ha
a rendelkezésére álló idő alatt az érintett fogorvos nem
tudja praxisjogát elidegeníteni, akkor azt az engedélyező
hatóság köteles visszavonni.
A praxisengedély kiadására jogosult szerv a visszavonásra okot adó feltételek fennállását a praxisengedély
kiadásától számított 5 évenként, az egészségügyi alkalmasságot pedig a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időszakonként köteles ellenőrizni.
A praxisengedély visszavonását az Országos Alapellátási Intézet (OALI) és az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár is kezdeményezhetik.
A praxisengedély visszavonásáról szóló határozatot
közölni kell az önkormányzattal és azokkal a szervekkel, amelyekkel a praxisengedélyre vonatkozó határozatot közölték.
Megjegyezni kívánom azonban, hogy a korábbi praxisjogosultat védő jogalkotói célt konkrét esetben a praxisjogot megszerezni kívánó orvos próbálja meghiúsítani
oly módon, hogy a határidő miatt kényszerhelyzetben
lévő fogorvostól a határidő elteltéig nem vásárolja meg
a praxisjogot, hanem megvárja, hogy a praxis tartósan
betöltetlenné váljon. Ekkor már anélkül juthat praxisjoghoz az új orvos, hogy a jogelőd orvosnak egy forintot
is fizetnie kellene. Hasonló a helyzet olyankor is, amikor
a praxisjog folytatására jogosult személy számára szab
a törvény határidőt a praxisjog elidegenítésére, vagy
amikor a fogorvos praxisjoga az adott körzet tartósan
betöltetlenné válásával szűnik meg. Ez utóbbi esetben
az alatt a hat hónapos határidő alatt, amíg a települési
önkormányzat az ellátási kötelezettségnek csak más
orvos általi helyettesítéssel tud eleget tenni, az adott
körzetre még praxisjoggal rendelkező fogorvos elidegenítheti jogát.
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A fogfehérítésről
Címzett: Dr. Paller Judit
országos tiszti főorvos asszony
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Tisztelt Országos Tiszti Főorvos Asszony!
A hozzánk érkezett információk alapján a következőkben
kérem Országos Tiszti Főorvos Asszony illetőleg az irányítása alatt álló egészségügyi hatóság szíves közreműködését és intézkedését.
A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeiről és közegészségügyi ellenőrzéséről
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (R). 1.§ (2) és (5)
bekezdése valamint 3. sz. melléklet 12. e) pontja alapján
a fogfehérítő anyagok kozmetikai terméknek minősülnek,
amelynek hidrogén-peroxid tartalma 0,1%-tól kevesebb
mint 6%-ig terjedhet. A jogszabályi előírások alapján ezt a
tevékenységet csak fogorvos, vagy fogorvos közvetlen felügyeletével dentálhigiénikus végezheti.
A hozzánk érkezett információk alapján azonban az
országban sorra nyílnak, illetőleg működnek olyan típusú
kozmetikai szalonok (pl. Smiling Bar), ahol tudomásunk
szerint fogorvos felügyelete nélkül, legtöbbször még nem

is dentálhigiénikus közreműködésével történik a fogfehérítés.
Ilyen típusú üzletekben a megengedettnél magasabb koncentrációjú hidrogén-peroxidot használnak az eljárásoknál
úgy, hogy az ilyen tevékenységet végzők nem rendelkeznek
egészségügyi szolgáltatói hatósági engedéllyel.
Kérjük, hogy – szükség szerint a társhatóságok bevonásával – szíveskedjenek ellenőrzést folytatni, és a megfelelő
intézkedéseket megtenni a fentiekben jelzett tevékenységek kiszűrése és haladéktalan megszüntetése érdekében.
Budapest, 2013. május 27.
Tisztelettel:
Prof. Dr. Hermann Péter
elnök
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Távoktatás
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottsága
távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben meghirdetett közlemények
bibliográfiája, melyekre vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://kredit.etovabbkepzes.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Dézsi Anna Júlia, Dr. Kádár László,
Dr. Károlyházy Katalin
Obturátoros teljes lemezes fogpótlás készítése maxilla-rezekált
páciensnél
Esetismertetés
Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/2. 57–61.

Edward A. McLaren, Yair Y. Whiteman
Kerámiák: melyiket válasszam?
Klinikai útmutató a különböző kerámiarendszerek közötti
választáshoz
Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/2. 74–84.

Dr. Zsigmond Ágnes, Dr. Károlyházy Katalin

Dr. Képes Dániel, Dr. Gábris Katalin

Dentális trauma komplex ellátása

A hypodontia előfordulási gyakorisága a Semmelweis
Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikáján

Esetismertetés
Magyar Fogorvos, XXII. évf. 2013/2. 62–73.

Kongresszusi
felhívás
Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Arc- Állcsontés Szájsebész Társaság vezetőségének megtisztelő felkérésére én rendezhetem 2013. november 21-23. között
Budapesten Társaságunk XVII. Nemzeti Kongresszusát, egyben a 9. Nemzetközi Danubius Symposiumot a
Magyar Traumatológus Társaság részvételével.
Fontosnak tartom, hogy minden lehetséges alkalmat megragadjunk szakterületünk szépségeinek és hazai eredményeinek bemutatására. Ezek a kongresszusok kitűnő
alkalmat jelentenek közös és speciális gondjaink megbeszélésére, szakmai-tudományos tevékenységünk megismertetésére, és külföldi kollégáink előadásait hallgatva,
bizony ilyenkor tudunk önbizalmat szerezni és elégedettséget érezni saját munkánk minősége felett is.
Részletes információk a www.asszisztencia/danubius
honlapon találhatók.
Az absztraktok beküldési határideje 2013. szeptember 1.
Remélem, nagy számban üdvözölhetem majd kongresszusunkon a lap olvasóit is, és hasznos szakmai ismeretekkel és
nagyszerű élményekkel gazdagodnak majd.
Dr. Szentirmai Annamária
a kongresszus elnöke

Fogorvosi Szemle, 106. évf. 2013/1. 23.

Fő témák
• Traumatológiai ellátás (dentális traumák, lágyrész-sérülések
ambuláns ellátásától a craniofacialis polytraumatizált intenzív
osztályos kezeléséig)
• Helyreállítás trauma után (dentális, implantológiai, protetikai,
sebészi, plasztikai)
• Szövődmények
• Interdiszciplináris együttműködés (aneszteziológia, intenzív ellátás, fül-orr-gégészet, szemészet, idegsebészet, radiológia, navigáció)
• Trauma utáni károsodások biztosítási, igazságügyi vonatkozásai

Témák
• Biszfoszfonátok, osteonecrosis
• Dento-alveolaris sebészet
• Endodonciai sebészet
• Fejlődési rendellenességek
• HIV, hepatitis fertőzöttek, drogfogyasztók kezelési nehézségei
• Implantológia
• Laser alkalmazásának határai
• Minimal-invazív technikák
• Ortodonciai műtétek, komplex ellátás
• Onkológia
• Mikrosebészet
• Perifériás idegek sebészi helyreállítása
• Kísérletes sebészet, szövet engineering
• Hibák, tévedések, sikertelenségek
• Érdekes esetek
• Varia

Szakfelügyelet
Rovatcím

Magyar Fogorvos 2013/3

157

A fogászati és szájsebészeti szakfelügyelet tevékenysége 2005 és 2013 között
„Az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről” szóló
15/2005. (V.2.) EüM rendelet, melyben a törvényalkotó
többek között a fogászati és szájsebészeti szakfelügyeletről
intézkedett az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi
vezetőkről szóló a 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet alapján
hatályát vesztette. A Szakfelügyeleti rendszer helyébe minőségügyi szak-főorvosi rendszer lép. Úgy gondoljuk, kötelességünk beszámolni az elmúlt nyolc év munkájáról és köszönetet mondani munkatársainknak, a minket támogató
szakmai társszervezeteknek és mindazoknak a kollégáknak,
akik támogatták tevékenységünket.
E lapok hasábjain számoltunk be 2005-ben az új típusú,
munkáját éppen hogy elkezdő szakfelügyelet célkitűzéseiről. Elsősorban valós adatokat szerettünk volna nyerni a
magyarországi fogászati-szájsebészeti ellátási struktúráról, ezért két nagy felmérést kezdeményeztünk. Az egyik a
fogászati rendelők számát, elhelyezkedését, tulajdonviszonyait, felszereltségét és még sok fontos paramétert vizsgált.
A másik felmérés a hazai ambuláns és fekvőosztályos szájsebészeti ellátást-ellátottságot vizsgálta, ez utóbbit a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti és Fogászati Klinikájával karöltve végeztük.

A felmérések eredményeit nyilvánosságra hoztuk, eljuttattuk a megfelelő kormányzati szervekhez, és felhasználtuk
különböző, a szakma fejlesztését célzó javaslatainkhoz. Ezt
követte az Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ felkérésére „A maxillo-faciális régióban megjelenő
daganatmegelőző állapotok felderítése és kezelése” című
audit. Ez igen komoly vizsgálat volt, és nagy anyagot eredményezett. A fentebb leírt felméréshez hasonló szájsebészeti ellátást vizsgáló felmérést a Magyar Arc-, Állcsontés Szájsebészeti Társaság kérésére ismételten elvégeztük.
Adatgyűjtéseink sohasem voltak öncélúak, minden esetben az ellátás fejlesztéséhez, racionalizálásához kívántunk
a feldolgozott adatokkal hozzájárulni. Megvalósult célkitűzéseink között szerepel a korszerűtlen, éves, papíralapú
OSAP jelentések felváltása digitális, online-alapú, a BNOOENO rendszeren alapuló, korszerű audit bevezetése.
Sikerült törekvéseinket összhangba hozni a jogi háttérrel.
A kötelező adatgyűjtés és az adatok feldolgozása egyre szélesedő körben, rendszeresen zajlik. 2005-től az érvényes
törvények szerint, a szakfelügyelet vezetője szavazati jog
nélkül, tanácskozási lehetőséggel vett részt a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégium munkájában. 2009 és 2011
között pedig az országos szakfelügyelő főorvos mint teljes
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jogú tag segítette a kollégium tevékenységét. Munkánkat a
Szakmai Kollégium elnöke és titkára nagyban támogatta.
Az új típusú szakmai kollégiumi-tagozati rendszer kialakítása után ismét meghívottként vettünk részt a Fog- és Szájbetegségek Tagozat munkájában. Ezzel párhuzamosan a
szakfelügyelet bekerült az MFE vezetőségébe, ami a Szakfelügyelet munkájának elismerését jelenti.
Fontos és megvalósult célkitűzésünk az Országos Fogászati
és Szájsebészeti Szakfelügyelet nemzetközi aktivitásának
növelése. Rendszeresen részt vettünk a Council of European Chief Dental Officers munkájában és konferenciáin.
2009-ben, mint Chief Dental Officer for Hungary az országos fogászati és szájsebészeti szakfelügyelőt beválasztották
a szervezet vezetőségébe (Executiv Board Membership).
A konferenciákról és a vezetőségi ülésekről rendszeresen
beszámoltunk. 2009-ben vettük fel a kapcsolatot hivatalosan a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítványnyal. 2010-ben kapcsolódtunk be a WHO Európai Irodája,
az Országos Gyermek-egészségügyi Intézet és a Szakminisztérium által koordinált prevenciós projektbe. Rendszeresen meghívást kapunk a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi
Tagozatának kibővített vezetőségi ülésére, ahol nagyobb, a
fogászat egészét érintő kérdések kerülnek napirendre. Rendszeresen beszámolunk az Országos Fogászati és Szájsebészeti Értekezletekről, melyeken a megyei és a fővárosi szakfelügyelők vettek részt, valamint az Országos Fogászati és
Szájsebészeti Konferenciákról, melyek akkreditált rendezvények voltak – köszönet érte a Szak- és Továbbképzési Titkárságnak – utóbbiakon a megyei és a fővárosi szakfelügyelőkön kívül részt vettek a kistérségi és kerületi szakfelügyelők

is. Rendszeresen jelen voltunk a megyei szakfelügyelői rendezvényeken. Javaslatunk alapján, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalon belül működő Fogorvosok Működési Nyilvántartása a Magyarországon regisztrált
fogorvosokat, európai minta alapján, működési és nyilvántartási kártyával látta el. Ez minden aktív fogorvost érintett,
csakúgy, mint az, hogy a szakfelügyelet javaslata alapján megszűnt a magánorvosok vényjelentési kötelezettsége. Számos
fórumon volt lehetőségünk támogatni új gyermekfogászati
intézmény kialakítását és átadását. A Fővárosi Gyermekfogászati Centrum a Heim Pál Gyermekkórház intézményeként
magában foglalja az Állcsont-ortopédiai és Fogszabályozási
Osztályt és a Fogászati Prevenciós Központot is. Az intézmény szervezésében lehetőség nyílt fogyatékosok ellátására
is. 2010-ben jelentősen átszerveződött a szakfelügyelet élete.
Az országos fogászati és szájsebészeti szakfelügyelet a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet (GYEMSZI) irányítása alá került. A GYEMSZI
kérésére implantációs fogászati felmérést végeztünk, és rendszeresen adatokat szolgáltattunk a WHO számára.
A nyolc év alatt számtalan törvénytervezetet véleményeztünk, igen nagyszámú panaszügyet vizsgáltunk ki, és több
mint húsz szakfelügyeleti állásfoglalást tettünk közzé.
A szakfelügyelet harmincegy közleményt publikált magyar,
illetve angol nyelven. Munkánk lényege a törvények betartása és betartatása, valamint a szakmai társszervezetekkel
való összehangolt együttműködés volt. Köszönetet mondunk munkatársainknak, a minket támogató szakmai társszervezeteknek és mindazoknak a kollégáknak, akik segítették tevékenységünket.
Dr. Kivovics Péter

A Council of European Chief Dental Officers konferenciája
A Council of European Chief Dental Officers (CECDO)
2013. április 24-25. között tartotta konferenciáját a Skócia
fővárosában, Edinburghban. A szervezet az európai országok chief dental officer-jeit – magyar szóhasználatot alkalmazva – országos fogászati és szájsebészeti szakfelügyelő
főorvosait tömöríti magába. A szervezet 1992-ben alakult
Hollandiában. Célja, hogy fórumot biztosítson az európai
uniós országok és az unión kívüli európai országok fogászati-szájsebészeti problémáinak megbeszélésére. Speciálisan
foglalkozik az európai országok fogászati ellátásának fejlesztésével, az ellátás minőségének javításával és a fogászati-szájsebészeti ellátás költséghatékony fejlesztésével. Az összejöveteleket magas szakmapolitikai színvonal jellemzi. A szervezet
elnöke dr. Paula Vassallo a máltai fogászati és szájsebészeti
szakfelügyelő főorvos. Az edinburghi konferencia szervezője
dr. Margie Taylor Chief Dental Officer a skóciai fogászati és
szájsebészeti szakfelügyelő főorvos volt. Magyarországról

recenzens vett részt a konferencián. A konferencia a szervezet vezetőségének ülésével kezdődött, melyen a magyarországi szakfelügyelő is részt vett. Recenzens 2009 óta tagja
a CECDO irányító testületének. A konferencia első napján a résztvevők látogatást tettek az University of Glasgow
Oktatási Központjában, ahol a fogorvosképzésben alkalmazott 3D technológiával ismerkedtek meg. Ezt követően
a résztvevők a skóciai fogászati és szájsebészeti ellátás sajátosságairól hallgattak nívós a prevencióra fókuszáló előadásokat. A második nap fő témája a szájüregi rosszindulatú
daganatok európai epidemiológiai sajátosságai és a fogorvosi migráció európai helyzete volt. Ez utóbbi témában
recenzens, mint felkért hozzászóló vett részt. A szakmai
program végén került sor a szervezet belső ügyeiről döntő
fórum munkájára.
Dr. Kivovics Péter
Országos Fogászati és Szájsebészeti Szakfelüg yelő Főorvos

