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Válasz
2017 őszén küzdelmes tárgyalások befejezéseként sikerült az alapellátó fogorvosok számára
jelentős – 3 millió forint – többletfinanszírozást kiharcolni. A megállapodás ezen felül azt
is tartalmazta, hogy 2018-ban folytatjuk a kassza költségvetésbe épülő növelésének előkészítését. A tervezet egyértelműsítette, hogy három éven belül a fogászati büdzsének meg kell
duplázódnia. Ezt szükségszerű követelményként határoztuk meg a biztonságos betegellátás,
valamint a praxisok működőképességének megőrzése érdekében. További célként jelöltük
meg a szakfelügyeleti rendszer újraélesztését, az üres praxisok betöltésének támogatását különböző kedvezményekkel (letelepedési és praxisvásárlási segély).
Az alapellátók az egyszeri juttatás után havi 130 ezer forint finanszírozás-növekményhez
jutottak, míg a szakellátók – sajnálatos módon, kérésünk ellenére – jóval kisebb mértékű plusz forrásban részesültek.
A tárgyalások a választások, majd a kormányalakítás miatt átmenetileg szüneteltek, de ezután a lehető legrövidebb időn
belül újra felvettük a kapcsolatot a kinevezett államtitkárral. Augusztus végén az államtitkár asszony részt vett a MOK
elnökségi ülésén, ahol az egészségügyi stratégiai célkitűzések megvitatásán túl a fogászati ellátórendszer finanszírozásával foglalkoztunk. Ennek eredményeként – az államtitkár ígéretét megtartva – néhány hét múlva a MOK elnöke és
alelnöke, valamint a Fogorvosi Tagozat elnöke részt vett a NEAK legfelső vezetőivel azon a megbeszélésen, amelyen
kizárólag a fogászati ellátórendszer finanszírozásának átalakításával és jelentős, rövid időn belüli növelésével foglalkoztunk. Az ismert események miatt azonban a következő találkozóra nem kerülhetett sor, mert az államtitkár néhány
hónapnyi működés után lemondott, és az év hátralévő részében az ütemezett egyeztetések elmaradtak.
2018 végén, majd 2019 elején a reprezentatív egészségügyi szakszervezetek és kamarák részvételével elindultak a
„menetrend” szerinti bértárgyalások. Ezek az egyeztetések azonban csak közvetve foglalkozhattak az alapellátás,
ezen belül a fogászat finanszírozásának emelésével. A Fogorvosi Tagozat elnökének javaslatára a MOK vezetése
kérte az államtitkárt, hogy az alapellátás problémáit a bértárgyalásoktól függetlenítve folytathassuk. A MOK elnöke
személyes hangvételű levelében kérte az államtitkárt, hogy kiemelve a fogászatot, önálló, szakmaspecifikus egyeztetések kezdődhessenek a fogorvosok szakmai szervezeteinek (Fogorvosi Tagozat, MFE) vezetőivel.
A „gépezet” végre beindult, először az államtitkárral folytathattunk egy szűk körű megbeszélést a tárgyalás-sorozatot előkészítve, és szakmai, szakmapolitikai témákat érintve egyértelmű javaslatokat fogalmaztunk meg a finanszírozás-növekedés volumenére és ütemére vonatkozóan.
Szoros időrendben a harmadik fordulón vagyunk túl, az államtitkárság Egészségpolitikai Főosztályának és a
NEAK Finanszírozási Főosztályának vezető munkatársaival szakértői szinten folynak az egyeztetések, és munkaanyag készül. Az alapvető kérdések megvitatása eredményeként elmondható, hogy nincsenek antagonisztikus
véleménykülönbségek a tárgyaló felek között, de tudjuk, az ördög a részletekben rejlik.
Az egészségügyi kormányzat csakúgy, mint 2017-ben és 2018-ban, egyértelműen kijelentette, hogy a szakmai szervezetekkel együttműködve, tárgyalásos úton szeretné a problémákat megoldani, melyekben ugyan most „vezető helyet”
harcolt ki a finanszírozás kritikus helyzete, de vannak emellett bőségesen fajsúlyos szakmai kérdések is. Néhányat
ebből is: gyermek-ifjúsági fogászat – iskolafogászat, primer prevenció, szájüregi daganatok megelőzés-szűrés-terápia,
szakfelügyeleti rendszer újjászervezése, praxisvásárlás támogatása, hiányszakmák kiemelt finanszírozása, pályakezdők ösztöndíj-pályázata stb.
Azok a „harsány megnyilvánulások”, amelyek helyenként goromba hangvétellel és otromba stílusban hívják fel
a figyelmet a mindannyiunk által régóta ismert problémákra, és amelyeket a szakmai szervezetek, testületek már
évek óta és sokszor megfogalmaztak, jól érzékelhetően nem viszik előre közös ügyeinket.
Tényszerűen és bizonyíthatóan a Kamara köztestületként teszi a dolgát, mozgástere, érdekvédelmi eszköztára olyan,
amilyet a törvény meghatároz, és amire lehetőséget biztosít. Ugyanakkor ezt a szűk mezsgyét tudatosan és célirányosan
úgy tudja tágítani, ha megőrzi hivatásrendi hagyományait és méltóságát. A realitások figyelmen kívül hagyása, a rossz
helyzetértékelés a politikai közegbe kijutva károsnak bizonyul. Ügyelnünk kell azonban arra is, hogy a gyakorta megtévesztő álarcot viselő, különböző színezetű politikai irányzatok „behatolási kísérleteinek” gátat szabjunk.
A határozottság, felkészültség, megalkuvás nélküli érdekérvényesítő küzdelem sikerre vezethet. Az elért eredmények alábecsülése épp akkora hiba, mint túlértékelése, felnagyítása.

Dr. Gerle János
főszerkesztő
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Ideiglenes fogpótlások
szerepe a komplex
ortodonciai és parodontális
kezelésben
Dr. Frank Spear

A rutin korona- és hídpótlások készítésénél az ideiglenes restaurátumok
fő célja a fogak védelme, az okklúzió fenntartása, az interproximális
érintkezések megtartása és az íny egészségének fenntartása megfelelő
illeszkedéssel és marginális kontúr kialakításával (Amsterdam és Fox 1959,
Yuodelis és Faucher 1980). Számos technikát és anyagot alkalmaznak
sikerrel a mindennapi gyakorlatban ezen célok elérése érdekében.
A komplex esetekben nagyon eltérő lehet az ideiglenes fogpótlások
szerepe. Mindegyik ideiglenesnek meg kell felelnie a fent felsorolt
kritériumoknak, de összetett esetekben a kezelési folyamat kritikus
elemévé válik, és akár több hónapig, vagy – egyes esetekben – évekig
is funkcionálnia kell a szájban (Chiche 1994, Amet and Phinney 1995,
Christensen 1996, Donovan and Cho 1999). Ezenkívül az elkészítés
technikája, valamint a választott anyagok különbözhetnek a hosszú távú
élettartam és az esztétikai elvárások tekintetében. A leggyakoribb esetek,
amelyekben hosszú távú ideiglenes fogpótlásokat készítünk, az ortodonciai
kezelést és/vagy parodontális műtéteket megelőző, extrakcióval járó
kezelések vagy implantátumon rögzülő fogpótlások.

A szék mellett

Á

ltalános szabály, hogy mindig biztonságosabb
és könnyebb ideiglenes fogpótlást készíteni a
parodontális műtétet követő gyógyulás után
és az ortodonciai kezelés végén, de bizonyos
esetekben az ideiglenes készítésének meg kell előznie a
beavatkozást. Nyilvánvaló példa a régi koronák mellett
fellépő secunder caries, ami a meglévő koronák eltávolítása nélkül nem lenne elérhető. Ezekben az esetekben
helyénvaló levágni a koronát, a carieses léziókat eltávolítani, és hosszú távú ideiglenes pótlással ellátni a fogat.
Ezután következhet a parodontális vagy az ortodonciai
kezelés, a végleges fogpótlás elkészítése előtt. Ezáltal
biztosítjuk a jobb végeredményt, azzal szemben, mint
ha a végleges pótlás elkészítése után történne a fogszabályozás vagy a parodontológiai beavatkozás. Ha
azonban a fog letörik, és a fog koronája nem biztosít
elegendő retenciót, akkor általában jobb amalgámmal
vagy kompozittal történő felépítést végezni, befejezni az
ortodonciai vagy parodontális kezelést, és ezt követően
elkészíteni a végleges fogpótlást.
Az ortodonciai vagy parodontális beavatkozásokat
megelőző ideiglenes-készítés leggyakoribb oka, hogy a
fogaknak nincs koronai része, ezáltal problémák adódnak a fog formáját illetően (Kokich 2001, Vanarsdall
1989, Kokich and Spear 1997). Ezek lehetnek fogfejlődési rendellenességek (például csapfogak), funkcionális
jellegű eltérések (például súlyos kopás) vagy olyan egyéb
fejlődési rendellenesség eredménye, amely az összes
fogat érinti (például amelogenesis imperfecta). Ha fogszabályozást vagy parodontális műtétet tervezünk, és a
fogforma nem megfelelő, előnyös lehet annak javítása a
beavatkozások előtt.

1. ábra: A fogszabályozás előtti fogfelállítás és a diagnosztikus felviaszolás súlyosan kopott elülső fogaknál
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A gyerekek kezelésének szempontjai
A gyermekek ortodonciai kezelésében a leggyakoribb
fogazati rendellenességek általában genetikai eredetűek
(Kotsomitis and Freer 1997, Tahmassebi et al 2003).
A fogorvos általában felismeri, hogy fogszabályozásra
van szüksége a páciensnek, és átirányítja ortodontus kollégához. A fogszabályozó orvos általában bracketeket
helyez fel a páciens fogaira, és szabályozza az előnytelen alakú fogait, előre nem meghatározott pozícióba.
Az általános fogorvos ezután „megörökli” a pácienst
a kevésbé ideális eredménnyel. Általános szabály, ha
előnytelen alakú fog van a páciens szájában – teljesen
mindegy, hogy egy fogra, vagy egy egész fogívre korlátozódik a rendellenesség –, elvárt, hogy az ortodonciai
kezelés megkezdése előtt korrigáljuk a fogak alakját,
direkt bondozásos technikával, vagy ideiglenes koronákkal.
Ezeknek a pácienseknek a kezelésében az ideális sorrend a következő:
1. Készítsük el a mintát.
2. Vágjuk ki a fogakat a mintából, hogy a fogszabályozási terv szerint át lehessen azokat helyezni.
3. Ha az áthelyezendő fogak valamelyike előnytelen
formát mutat, diagnosztikus felviaszolást végzünk a
kívánt eredmény elérése céljából.
4. Helyezzük vissza a korrigált és a nem korrigált fogakat az ortodonciai mintába (1. ábra).
Ezáltal mind az ortodontus, mind az általános fogorvos
rendelkezik egy olyan mintával, ami útmutatást nyújt
számukra. Megvizsgálhatják, hogy van-e elegendő hely
a fogformák korrigálására. Ha van, akkor szinte mindig
könnyebb a fogformát kijavítani a bracketek felhelyezése
előtt. Ha nincs elegendő hely, akkor a bracketek felhelyezésével kell kezdeni a kezelést, ezáltal a fogak mozgatásával helyet biztosítani a kívánt fogforma kialakítására. Amint kialakítjuk a tervezett helyet, a bracketek
eltávolíthatók azokról a fogakról, amelyeknek a formáját
szeretnénk megváltoztatni, ezt a javítást a fogorvos ideiglenessel elvégzi.
Az ortodonciai fogfelállítást és diagnosztikus felviaszolást az egyes fogak előnyös alakjának meghatározására használják. Miután a fog alakját korrigálták, a
páciens visszatér a fogszabályozó kollégához, aki kicseréli a bracketeket és az íveket. Az ortodonciai kezelés ezáltal a kívánt helyzetbe tudja mozgatni a fogakat,
mert a forma már ki van alakítva. Nem kell megkísérelni az előnytelen alakú fogak helyben tartását, hanem
az összes fogat interproximális érintkezésig mozgatjuk, a megfelelő foghosszúságot kialakítjuk, ezáltal az
incizális élek szintje előnyös pozícióba kerül, és sokkal
kiszámíthatóbb lesz a kezelés.
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Ugyanez a koncepció alkalmazható a csírahiányos esetekre is (Kokich 2001) (például egyoldali kismetsző
apláziával és ellenoldali csapfoggal). Gyakran az ortodontus megpróbálja megnyitni a helyet a csapfog helyreállításához és a hiányzó kismetsző pótlásához. Azonban nagyon nehéz egyenlően létrehozni és fenntartani a
helyet a helyreállítás során. Sokkal könnyebb egy előzetes ortodonciai fogfelállítást készíteni, és felviaszolni a
csapfogat, ezzel elérni a kívánt fog nagyságát, majd megfelelő átalakítások után áthelyezni a fogat az ellenoldalra,
a hiányzó kismetsző helyére. Az ortodontusnak „túl kell
nyitni” a helyet, majd eltávolítani a bracketet a csapfogról, és átküldeni a pácienst az általános fogorvoshoz,
hogy a korrekciót hajtsa végre. A páciens ezután visszatér a fogszabályozóhoz, aki visszahelyezi a bracketet az
immáron helyesen kialakított oldalsó metszőfogra, ami
a diagnosztikus viaszmintázaton is szerepelt, majd zárja
a réseket, ezáltal a fog eléri az ideális pozíciót.

A felnőttek kezelésének szempontjai
A felnőtt páciensek ortodonciai kezelésében gyakori
probléma a fogkopás (Kokich and Spear 1997). Csakúgy, mint az előnytelen alakú fogak esetében, itt is

könnyebb az ortodonciai kezelés befejezése előtt korrigálni a fogformát. Gyakran, ha ez nem valósul meg, a
fogszabályozás során a kopott fogak incizális éleit hozzák egy szintbe, és a páciensre bízzák a választást az
opcionális koronahosszabbítás vagy az elért eredmény
elfogadása között. Célszerűbb a kopott fogak hosszának ortodonciai kezelés előtti vagy közbeni ideiglenes
fogpótlással történő helyreállítása. Ez helyesen beállított fogívet eredményez, amelyben a fogak elhelyezkedése és mérete is megfelelő.
A kiindulási pont ismét egy előzetesen kialakított minta,
egy ortodonciai fogfelállítás és egy diagnosztikus viaszmintázat. A kopott fogakat levágják a mintáról, és felviaszolják a helyes hosszúságukat. Ezután visszahelyezik
a mintára, ez iránymutatásként fog szolgálni a továbbiakban. Annak eldöntése, hogy az ortodonciai kezelés előtt vagy alatt hosszabbítjuk meg a fogakat, annak
függvénye, hogy van-e elegendő hely a kezelés előtt. Ha
igen, akkor ideiglenesen helyreállíthatók a fogak hossza
az ortodonciai kezelés megkezdése előtt. Ha nem, akkor
ortodonciai úton először helyet kell teremteni, majd
eltávolítani a bracketeket a kopott fogakról, és átküldeni a pácienst az általános fogorvoshoz, hogy ideig-

2. ábra: A páciens fogazata a kopásokkal – emiatt kiemelkedtek a

3. ábra: A fogszabályozó orvos intrudálja a metszőket, ezáltal

fogak az alveolusból

helyet teremt a felépítésnek a kívánt foghossz elérése érdekében

5. ábra: A bracketek visszahelyezése után befejezték az ortodon4. ábra: A bracketeket eltávolítják, majd a fogakat felépítik a

ciai kezelést, a fogakat ideális esztétikai és funkcionális pozícióba

kívánt hosszúságra

szabályozva
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6. ábra: A páciens elülső fogainak nagymértékű kopása és kiemelkedett fogai. A felső metszőfogakat 3 mm-rel kel meghosszabbítani

7. ábra: A páciens teljes fogívén ideigleneseket kapott a kívánt éli

a kívánt esztétika elérése érdekében

helyzet meghatározása céljából, a műtét előtt

8. ábra: Koronahosszabbító műtét, az ideiglenes fogpótlások éli

9. ábra: 10 héttel a műtét után az íny szintje. A preparációt és az

vonalát használva a csont- és íny szintjeinek meghatározására

ideigleneseket kiterjesztették az íny kialakított szintjéhez

lenesen állítsa helyre a fogak hosszúságát. A bracketek
visszahelyezése után befejezik az ortodonciai kezelést.
A fogak korrekciója előtt gyakran helyet kell teremteni,
ha az erősen kopott vagy az alveolusból kiemelkedett
fogak intrudálását végzik (2–5. ábra).
Egyik ok az ideiglenes pótlás készítésére a parodontológiai műtéteket megelőzően, amikor az incizális éleket kell kialakítani a műtét előtt, vagy ha csontot szeretnénk pótolni implantáció céljából, és a páciensnek
hídja van a fogatlan gerinc területén. Ha esztétikai
okokból koronahosszabbítást terveznek, kritikus fontosságú, hogy a műtétet megelőzően azonosítsák az
incizális éli helyzetet (Spear 1991). Ez azért fontos,
mert végső soron a műtét célja a szövetek pozícionálása, ezáltal megfelelő fogméret létrehozása a korrekt
incizális élek kialakítása érdekében (Rufenache 1990,
Chiche and Pinault 1994).
Számos módszer létezik a helyes incizális éli helyzet
műtét előtti meghatározására: a meglévő fogak kontúrjának megváltoztatásával vagy felépítésével, a fogak
preparációjával és ideiglenes készítésével (Spear 1999).
A páciensnek, akinél szükséges a fogak preparációja, az
ideiglenes készítése az egyetlen, amely által vizsgálhat-

10. ábra: A végleges fogpótlás demonstrálja a koronahosszabbításból és a restaurátumok gingivalis meghosszabbításából adódó
esztétikai és funkcionális változásokat

juk az incizális éli vonal helyes kialakítását, mivel az éli
helyzet megváltoztatásának funkcionális aggályai miatt
az egyszerű overlay típusú ideiglenesek készítése kockázatos. Sokkal kiszámíthatóbb a fogak ideiglenes meghosszabbítása annak érdekében, hogy értékelni lehessen az új incizális éli helyzet esztétikai és funkcionális
sikerét a korona végleges meghosszabbítása előtt. Ha a
fogak alkalmasak arra, hogy az incizális éli helyzet megváltoztatására direkt felépítést használjanak, akkor ez a
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legmegfelelőbb az ideiglenes pótlás készítéséhez. Azonban így a fogak súlyosan kopottak, és a direkt felépítés
nem reális terv, akkor elő kell készíteni őket és ideigleneseket készíteni ahhoz, hogy értékelni tudjuk a kívánt
eredményt. Amint világossá válik, hogy az új incizális
helyzet mind esztétikai, mind funkcionális szempontból megfelelő, a parodontális műtét elvégezhető az íny
szintjének korrigálására, ebből adódóan, a korona hoszszának kialakítására (6–10. ábra).
A műtét előtti ideiglenes-készítés másik indikációja,
amikor fix fogpótlása van a páciensnek, és csontpótlás szükséges, vagy implantálni szeretnénk. Ezekben
az esetekben a meglévő fix restaurátumot el kell távolítani, és ideiglenest kell készíteni. Az egyetlen különbség ez, és bármely más megoldás között az időtartam,
amíg funkcionálnia kell, és ha adott hosszúságú és
többpilléres az ideiglenes, akkor annak megerősítésére
van szükség.

Ideiglenes pótlás készítésére használt
anyagok és technikák
Amikor a páciensnek ideiglenes fogpótlást tervezünk
az ortodonciai kezelés alatt, vagy a parodontális műtét
előtt, el kell döntenünk, hogy milyen módon történjen
annak elkészítése. Erre számos lehetőségünk van, és a
döntésünk attól függ, hogy mennyire hosszú távra tervezzük az ideiglenest, és mi a definitív helyreállító terv
(például héjak vagy borítókoronák). Rendszerint, ha a
fogat kompozittal vagy héjakkal szeretnénk helyreállítani, előnyben részesíthető a direkt bondozási technikát
alkalmazó ideiglenes-készítés. Adott esetekben a páciens fogszabályozáson és parodontális műtéten esik át,
és valószínű, hogy mindegyik beavatkozás után módosításokat igényel a restauráció. Ezért olyan technikát
kell alkalmazni, amellyel a kívánt fogformát elő tudjuk
állítani, és kevés időráfordítással elfogadható esztétikai
eredményt tudunk létrehozni.
A folyamat kulcsfontosságú lépése, hogy nagyon pontos diagnosztikus felviaszolással kell elérnünk a fog
kívánt alakját (Magne et al. 1996, Magne and Douglas
1999). Ezután egy alginát lenyomatot veszünk a waxupról, és kiöntjük. Ez a minta lesz a diagnosztikus viaszolás replikája, amelyre elkészítik a 1,5 mm-es mélyhúzott fóliát. Ezt bepróbáljuk szájban, és minden olyan
helyen módosítunk rajta, ahol a megfelelő illeszkedéshez szükséges. Ezután a fogfelszíneket savval maratjuk,
felvisszük a bondot, és a mélyhúzott fóliát ráhelyezzük,
benne a kompozittal. A kompozitot ezután a mátrixon keresztül polimerizáljuk, majd a mátrixot eltávolítjuk. A széleket finírozókkal simítjuk, és a fogakat szeparáljuk. Ez a technika lehetővé teszi, hogy egyszerre

több fogat gyorsan felépíthessünk. A merev összetételű
kompozitoknál a meleg vízben történő felmelegítés elősegítheti az anyag jobb áramlását a mátrix felhelyezése
során. Ha az ideiglenes-készítést a műtét vagy a fogszabályozás előtt végezzük, ez a technika egyszerű, mivel
a fog pozíciója nem változik, így az aktuális minta használható a diagnosztikus felviaszolás készítésére. Ha fogszabályozásra van szükség ahhoz, hogy teret nyerjünk a
helyreállításhoz, akkor új probléma merül fel. A felviaszolást ekkor nem tudjuk addig felépíteni, ameddig a
fog pozícióját változtatjuk. Az ilyen esetekben azt ajánlom, hogy a fogszabályozó kolléga kezdje el a kezelést,
és állítsa be a fog helyzetét a lehető legjobban, még az
ideiglenes-készítés előtt. Miután a fogak elmozdultak a
kívánt pozícióba, és a megfelelő tér is rendelkezésre áll,
az ortodontus eltávolítja az íveket, veszünk egy alginát
lenyomatot a páciens szabályozott fogívéről, amelyben
a bracketek még a fogakon vannak, de az ívek nem.
A mintáról levágjuk a bracketeket azokról a fogakról,
amelyeket módosítani szeretnék, a laboratóriumban
elkészítik a felviaszolást, majd a mélyhúzott fóliát. Ez
a mátrix arra szolgál, hogy egyidejűleg több fog alakját
állítsuk helyre direkt kompozit-felépítéssel (11–16. ábra).
Számos előnnyel jár, ha kompozittal, direkt módon
építjük fel a fogakat. Tartós módszer, és mivel a fogakat nem preparáljuk, a fogak érzékenysége, rés kialakulása az ideiglenes és a fog között, továbbá a fogszuvasodás kockázata minimális, amelyek a hosszú távú viselés
során jelentkezhetnek.
Ha a fogak előkészítése indokolt, és koronát kell készíteni hosszú távú ideiglenesként, akkor ezeket a problémákat meg kell oldani. Az anyagot és a ragasztócement
típusát is ki kell választanunk.
A standard, ideiglenes-készítésre használt anyagok nem
bizonyultak jó választásnak, ha néhány hónapnál tovább
történő viselést tervezünk. Három csoportba oszthatók
a használt anyagok: a teljes fogív borítókoronákkal való
ellátása esetén, fix részleges fogpótlásoknál és a laboratóriumban elkészített kompozit héjak (például többféle
laboratóriumi kompozit elérhető különböző gyártóktól)
rögzítésére önkötő ideiglenes kompozit ragasztóanyag
használható. Részleges vagy teljes restaurátumok esetében, amelyeknek legalább hat hónapnál vagy tovább kell
funkcióképesnek lenniük, vagy ha az esztétika fenntartása kritikus ez idő alatt, akkor fényrekötő anyagot használjunk. Akkor is ezt az anyagot válasszuk, ha a páciens
az ortodonciai kezelés alatt viseli az ideiglenest. Végül,
minden olyan esetben, amelyeknek hat hónapnál kevesebb ideig kell tartaniuk – kivéve a teljes fogív koronákkal való ellátását –, egy kémiai kötésű ideiglenes kompozit anyag használható.
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11–12. ábra: A fogszabályozás során szükség van az alsó metszőfogak intrudálására, hogy helyet teremtsenek a felépítés számára

13. ábra: Az alsó metszők bracketjeit eltávolítják, és direkt módon

14. ábra: 1,5 mm-es mélyhúzott fólia készül a diagnosztikus min-

felépítik azokat

tára, amit szájba próbálnak

15. ábra: A fogakat savval előkezelték, adhezívet helyeztek rájuk,

16. ábra: A finírozást és polírozást követő kép, a fogakra visszake-

majd a sínt ráhelyezték a fogakra, kompozittal töltve

rülhetnek a bracketek

Csak akkor kell megerősíteni az ideigleneseket, ha
hídtestek is vannak, és általában csak akkor, ha 2
vagy 3 hídtest van, és az ideiglenesnek 1-2 hónapnál
tovább kell tartania (Hazelton és mások 1995). Szálat
használjunk a megerősítéshez, és inkább az indirekt,
mintára készült ideiglenest preferáljuk ebben az eset-

ben, továbbá a fogak preparációja előtt felviaszolást
és mátrix által kompozit mintázatot készíttessünk.
A megerősítéshez először lepreparáljuk a fogakat, és
lenyomatot veszünk, majd kiöntjük. Ezután győződjünk meg arról, hogy a mátrix pontosan illeszkedik
a mintára. A szálat felhelyezzük a mintán levő pre-
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17. ábra: A 1,5 mm-es fólia felhelyezése a preparált fogakat tartal-

18. ábra: Az erősítő szál ráhelyezése a mintára, majd annak meg-

mazó mintára, az indirekt ideiglenes-készítés céljából

erősítése flow-kompozittal

19. ábra: A fólia megtöltése kompozittal, majd ráhelyezése a
mintára

parált fogakra, majd folyékony kompozittal töltjük
fel. Amikor a szál fel van helyezve a mintára, a mátrixot vissza kell próbálni, és ellenőrizni a szál és a
mátrix közötti távolságot. Ha a távolság elfogadható,
akkor a mátrix eltávolítása után megerősítjük a szálat,
az egész hosszán történő flow-kompozit applikálásával. Végül izoláljuk a minta teljes felületét vazelinnel. Ezután töltsük fel a mátrixot a választott ideiglenes anyaggal, és helyezzük a mintára. A kötés után
a mintáról leválasztható, majd kidolgozás után szájba
helyezhető (17–21. ábra).
Végül ki kell választanunk a hosszú távú ideiglenes
fogpótlás cementezéséhez szükséges anyagot. Kétféle
cementet használhatunk: az egyik cink-oxid-eugenol
alapú cement, a másik rezin módosított üvegionomer
ragasztócement. A választás attól függ, hogy a pácienst kezelik-e ortodonciai úton. Ha egy vagy két
évig részesül fogszabályozó kezelésben, akkor rezin
módosított üvegionomer cementet használjunk, ami
megelőzi a secunder caries kialakulását, jó széli záródást biztosít, csökkenti az érzékenységet, és megakadályozza az ideiglenes elmozdulását. Ezt le kell vágni
az ortodonciai kezelés végeztével, és defi nitív fog-

20. ábra: A kidolgozott, polírozott ideiglenes képe a szájban

pótlást kell készíteni. Minden más hosszú távú ideiglenes rögzítésére cink-oxid-eugenol alapú cementet
használjunk, ez megfelelően rögzít, ritkán enged el,
kiküszöböli az érzékenységet, és könnyen eltávolítható. Ha a végleges fogpótlást adhezíven szeretnénk
rögzíteni, le kell polírozni, vagy homokfújni a fogat a
végleges rögzítés előtt.

21. ábra: Az ideiglenes fogpótlás szájban

A szék mellett

Ha cink-oxid-eugenol cementet használunk, 8–12
hetente ellenőrzés céljából vissza kell hívni a pácienst,
hogy minden ideiglenes a helyén van-e, nem lazult-e
meg.
A hosszú távú ideiglenes-készítésre vonatkozó utolsó
kérdés magában foglalja annak átalakítását (Gegauff
and Rosenstiel 1987) (például koronahosszabbítás után,
amikor a preparáción kell alakítani, a vállat apikálisan
áthelyezni). Ahelyett, hogy teljesen új ideiglenest készítünk, a meglévőket célszerűbb átalakítani. Ennek kulcsa, hogy a használt anyag kötődjön az ideigleneshez
használt anyaghoz. A következő lépésekkel elérhetjük
az ideiglenes fogpótlások átalakítását és újrafelhasználását:
1. Távolítsuk el az ideiglenest, majd homokfúvással
távolítsuk el a ragasztócementet.
2. Használjunk műanyag frézert, és néhány tizedmillimétert távolítsunk el a fogpótlás belsejéből és a széli
záródás területéről.
3. Homokfújjuk a felületeket.
4. Az ideiglenest fedjük be 10 percig Naval Jelly-vel
(32%-os foszforsavat tartalmaz).
5. Ultrahangos tisztítás vízben, 5 percig.
6. Applikáljuk az adhezívet, és töltsük meg folyékony
kompozittal vagy kompozit alapú ideiglenes anyaggal.
7. Az anyag kötése után dolgozzuk ki a restaurátumot.

Következtetések
Nem fejtettem ki a hosszú távú ideiglenes fogpótlások
készítésének összes lehetséges okát, sem az összes elkészítési módot, amelyek a komplex ortodonciai és parodontális sebészeti eseteknél szóba jöhetnek. Ismertettem azokat a leggyakoribb okokat, amelyekkel az utóbbi
25 évben találkoztam. Bár manapság számos anyag és
technika áll rendelkezésre a hosszú távú ideiglenes fogpótlások készítésére, az itt leírt módszerek hatékonyak
az esetleges frusztráció kiküszöbölésére ilyen komplex
eseteknél, továbbá lehetővé teszik a páciens követését a
teljes kezelés alatt.
A szerzőről: Frank Spear DDS, MSD 1979-ben szerezte
diplomáját a Washington Egyetemen, és 1982-ben MSD
fokozatát a parodontális protetika területén, ugyancsak
a Washington Egyetemen. A Spear Fogorvosi Oktatási
Intézet alapítójaként és igazgatójaként ma is az esztétikai
és helyreállító fogászat egyik legkiválóbb tanáraként tartják számon. Ezenkívül a Washington Egyetem posztgraduális protetikai programjának professzora. Magánpraxisa van Seattle-ben, amely az esztétikumra és a rögzített
fogpótlásokra épül. Tagja az Amerikai Esztétikai Fogászati Akadémiának, az Amerikai Helyreállító Fogászati
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Akadémiának és az Amerikai Fogpótlástani Társaságnak. Dr. Spear az Esztétikai Fogászat Amerikai Akadémiájának egyik elnöke. Dr. Spear elérhető a Spear Fogorvosi Oktatási Intézetben: Tel .: 001 888 575 0370, honlap:
www.spearinstitute.com
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

A fogeltávolítás során megnyílt
arcüreg ellátása
Dentális eredetű krónikus sinusitis ellátása 1. rész

Dr. Pénzes Dorottya, Dr. Kivovics Márton
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Az oroantralis kommunikáció viszonylag gyakori komplikáció, mely általában felső
moláris fogak extractioja során alakul ki. Incidenciája a különböző vizsgálatok
szerint nagyon eltérő, 0,31% és 3,8% közé teszik.7 Megfelelő időben történő,
adekvát kezeléssel a további komplikációk elkerülhetők. Ha azonban ez nem
történik meg, akkor krónikus sinusitis alakulhat ki, mely további, akár életet
veszélyeztető kórképekhez vezethet, mint például az orbitalis cellulitis vagy
cerebralis abscessus. 3 Mindezeket fi gyelembe véve rendkívül fontos a sokszor
tünetszegény krónikus sinusitis felismerése és differenciáldiagnosztikája, illetve a
megfelelő kezelése, mely multidiszciplináris kezelést igényel fül-orr-gégész, fejnyaksebész specialista bevonásával.

A

z ember legnagyobb, és fogászati szempontból legjelentősebb orrmellékürege a sinus
maxillaris.16 Kiemelkedő szerepét az adja,
hogy a fogak gyökerei és a sinus között
általában csak egy vékony csontos fal helyezkedik el,
illetve ez a fal akár hiányozhat is. Utóbbi esetben csak a
fogak parodontiuma és a sinus nyálkahártyája választja

el a két üreget egymástól. Emiatt a maxillán történő
molaris, premolaris fogak (ritkábban akár szemfog)
extractiójakor fennáll a veszélye az arcüreg megnyílásának. Amennyiben sinus apertus alakul ki, a megfelelő
időben történő szakszerű ellátás segítségével a további
komplikációk elkerülhetők. Azonban, ha nem történik
meg az adekvát kezelés 48 órán belül (késleltetett zárás),
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nagyobb valószínűséggel jöhet létre oroantrális fistula,
amely a későbbiekben krónikus sinusitis kialakulásához
vezethet. Az odontogén eredetű rhinosinusitisek leggyakrabban foghúzás, illetve egyéb fogászati tevékenység miatt alakulnak ki, 65,7%-ban iatrogén okok állnak
a hátterében.9

A krónikus sinusitis diagnosztikája
A krónikus sinusitis diagnosztizálása sok esetben nem,
vagy csak késlekedve történik meg, ugyanis általában
nem specifikus tünetekkel jelentkezik, vagy a szimptómák akár teljesen hiányozhatnak. Definíció szerint a
krónikus sinusitis egy minimum 12 hete fennálló gyulladás, melynek legfőbb tünetei a mucopurulens drainage,
faciális fájdalom, nyomás, teltségérzet, csökkent szaglás,
megváltozott színű orrváladék. Kísérő tünete lehet a fejfájás, köhögés, láz, halitosis.14
Krónikus sinusitis tünetei esetén elengedhetetlen a
sinus vizsgálata különböző képalkotó eljárásokkal. Ezek
közül a radiológiai vizsgálat kiemelendő, mert széles
körben elérhető, gyors és nem invazív. A sinus maxillaris radiológiai interpretációja során keressük a normálistól eltérő jeleket. Gyulladásmentes állapotban a sinus
maxillaris radiolucens, jól elhatárolt, kortikális csonttal
körvonalazott, és a kétoldali sinus túlnyomóan szimmetrikus.17 Fogászati és szájsebészeti indikációk esetén
általában periapicalis felvétel vagy panorámaröntgen
felvétel készül, melyek önmagukban nem alkalmasak a
sinus diagnosztizálására. Utóbbi a hagyományos beállítás mellett készülhet sinus centráltan is. Water’s felvételt
is alkalmazhatunk, lényege, hogy a fej 37 fokkal a horizontális sík fölött van beállítva. Alkalmazhatunk még
laterális felvételt, ez két olyan specifikus irányból készít
képet az arcüregről, melynek köszönhetően egy könynyebben értékelhető képet kapunk. A röntgentechnikák nagy hátránya, hogy a sinus falai egymásra vetülnek,
szuperimpozíció alakul ki, amely nehezíti a kép kiértékelését, továbbá az esetleges elváltozás pontos lokalizációja, méretének meghatározása sem lehetséges a kétdimenziós felvételeken. Ezek a hátrányok küszöbölhetők
ki a háromdimenziós képalkotókkal (például CT, computed tomography, komputertomográfia; CBCT, cone
beam computed tomography, kúpsugaras komputertomográfia; MRI, magnetic resonance imaging, mágneses rezonancia képalkotás) készült felvételek esetén, így
manapság a klasszikus radiológiai vizsgálat háttérbe szorult, és a modern képalkotó eljárások váltak az elsőként
választandóvá. A 21. században a CBCT egyre fontosabb
diagnosztikus módszer, ugyanis nagy felbontású képet
ad a keményszövetekről a koponya CT-hez képest alacsonyabb sugárterhelés mellett. A maxillofacialis régió-
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ban az alacsony sugárterhelésnek óriási jelentősége van,
hiszen a szemlencse, a hypohysis kifejezetten sugárérzékeny. A CBCT-felvételeken radiopak képletként jelenik
meg a gyulladásos folyadék, vér- és nyálkahártya-proliferáció, a savós és gennyes exudátum.2 Továbbá az elkészített számos metszet segít nekünk a pontos diagnózis
felállításán túl az adott elváltozás, esetlegesen a sinusban
lévő idegentest nagyságának pontos meghatározásában
és lokalizálásában. Ez teszi hasznos eszközzé a CBCT-t
az orrüreg, orrmelléküregek és az állcsontok gyulladásos
elváltozásainak diagnosztikájában. Rosszindulatú daganatok diagnosztikájában inkább a CT-nek és az MRInek vesszük hasznát.17
Abban az esetben, ha a képalkotó vizsgálatokkal nem
tudjuk kideríteni a melléküreg-betegség eredetét, illetve
ismeretlen eredetű arcfájdalom, sinusműtét utáni állapot esetén szükség lehet endoszkópos vizsgálatra.13
Amennyiben összeköttetés áll fenn az arcüreg és a szájüreg közt, az endoszkópos vizsgálat történhet transalveolarisan is.17

Odontogén krónikus sinusitis ellátása
Odontogén krónikus sinusitis esetén nem csupán a
diagnózis felállítása okoz nehézséget, hanem a megfelelő ellátása is, ugyanis mostanáig nem készült ajánlás,
amely a gyakorló orvos segítségére lenne oroantralis
fistula, illetve dentális eredetű krónikus sinusitis kialakulása esetén. A szakirodalom számos módszert felsorol ezen betegségek esetére, mint például az egyszerű
lebenyes zárást, FESS műtétet (funkcionális endoszkópos sinus sebészet) vagy Luc-Caldwell műtétet, azonban ezek indikációja nem tisztázott. További kritikával
kell élni az egyes technikák privilégiumával szemben, hiszen a szakirodalomban nem lelhető fel olyan
tanulmány, amely a különböző technikák sikerességét hasonlítaná össze, így a módszerek közti választás
inkább az operatőr klinikai tapasztalatán és a kórházi
protokollon múlik.1 Nehézséget jelent továbbá, hogy
a felsorolt technikák vizsgálata során a középhosszú,
illetve a hosszú távú kontroll hiányzik, így a valódi
sikerességi ráta megkérdőjelezhető.1
Felisati és mtsai. 2013-ban csoportosították a fogászati
kezelés okozta sinoantrális komplikációkat. Sebészi
kezelési protokollok szerint csoportosítva ezek három
csoportra oszthatók:
I. Preimplantációs kezelés okozta komplikációk.
II. Implantációs kezelés okozta komplikációk.
III. „Klasszikus” dentális kezelés okozta komplikációk.
Ez utóbbi III./a) osztályát képezi a bakteriális vagy fungális eredetű sinusitis oroantralis kommunikációval,
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Csoport

Osztály

Feltételek

Kezelési protokoll

I. Preimplantációs kezelés okozta
komplikációk

1

Sinus lift után kialakult sinusitis OAC-val

Kombinált: FESS + fertőzött anyag eltávolítása + OAC zárása

II. Implantációs kezelés okozta
komplikációk

2a

Periimplantitis sinusitisszel/subperiostealis
implantátum sinusitisszel

Kombinált: FESS + implantátum eltávolítása + OAC zárása

2b

Implantátum diszlokáció sinusitisszel,
OAC-val

Kombinált: FESS + implantátum eltávolítása + OAC zárása

2c

Implantátum diszlokáció sinusitisszel

Implantátum eltávolítása + FESS

2d

Implantátum diszlokáció sinusitis nélkül

Endoszkópos megközelítés a fossa
canina területéről/ transnasal endoszkóp
antrostomiával/nélkül az implantátum
lokalizációjának függvényében

3a

Bakteriális vagy gombás sinusitis OAC-vel Kombinált: FESS + OAC zárása

3b

Bakteriális vagy gombás sinusitis

III. „Klasszikus” dentális kezelés
okozta komplikációk

FESS

1. táblázat: Felisati és mtsai. szerinti sinoantrális komplikációk csoportosítása és javasolt kezelési protokolljaik

míg a III./b) kommunikáció nélkül.6 A csoportosítás
nagy előnye, hogy a különböző komplikációs csoportoknak megfelelően sebészi protokollokat is nyújt.
Tehát ha extractio, illetve egyéb fogászati/szájsebészeti
beavatkozás során kialakul összeköttetés a szájüreg és
az arcüreg között, illetve annak nem történik meg az
azonnali ellátása, vagy a primer ellátás sikertelen, és így
krónikus sinusitis alakul ki, akkor a III./a) osztályba
sorolandó. Ez esetben a sebészeti protokoll kombinált
kezelést ír elő, amely egyrészt a FESS-ből áll, másrészt
pedig intraorálisan az oroantralis kommunikáció zárásából.6
A Felisati és mtsai. által kidolgozott protokoll sikerességét mutatja retrospektív vizsgálata, melynek során 257,
korábban gyógyszeres kezelésre nem reagáló krónikus
sinusitissel rendelkező beteget kezeltek a protokoll szerint, és csupán 1,2%-os volt a sikertelenségi ráta. Ezek
közül a 116 „klasszikus” dentális eredetű sinusitis esetén 100%-os sikerességről számolt be, nem volt szükség egyetlen esetben sem második műtéti beavatkozásra. A sebészi protokoll sikerességét igyekszik
alátámasztani az is, hogy a páciensek egy része nasalis
komplikációkkal is rendelkezett, melyet FESS nélkül
nem lehetett volna sikeresen kezelni. Felisati és mtsai.
vizsgálatának valódi eredményességét azonban megkérdőjelezi, hogy nem lehet kimutatni, megítélni, hogy
hasonlóan hatásos eredményről számolhattak volna be
akkor is, ha FESS nélkül, antibiotikum-terápiával és az
oroantralis kommunikáció sebészi zárásával történik a
kezelés.6
Az oroantralis fistula miatt kialakult krónikus sinusitis
esetén a sebészi zárással egy időben történő FESS műtét
szükségességét támasztja alá egyre több tanulmány, mely
a sinusitis okozta gyulladás kiterjedését vizsgálja. Ugyanis
egyre több esetben bizonyítják a sinusitis terjedését a rostasejtekre is, melyek kizárólag FESS műtéttel érhetők el.4

A sinus ethmoidalis gyulladását elősegíti a rostasejtek
ostiuma és a hiatus maxillaris közti közelség, mely a sinus
maxillaris gyulladásainak viszonylag gyors, akadálytalan
terjedését teszi lehetővé. Crovetto-Martínez és mtsai. retrospektív vizsgálatában odontogén sinusitises páciensek
52,7%-ának volt szükség a FESS műtét során anterior
ethmoidectomiára is, mely legalább a bulla ethmoidális
megnyitását jelentette.4 Saibene és mtsai. vizsgálata szerint dentális betegség vagy iatrogén ártalom miatt kialakult sinonasalis komplikációk 41%-a mutatott unilaterális
extramaxillaris terjedést, míg 18,7%-ban bilaterális terjedés volt megfigyelhető. Abban az esetben, ha csak az
oroantralis kommunikáció miatt kialakult „klasszikus”
sinusitist (Felisati és mtsai. szerinti III./a) osztály) veszszük figyelembe, akkor is hasonló arányt kaptak, 45%-a
mutatott unilaterális extramaxillaris terjedést, míg 9,9%ban bilaterális terjedés volt megfigyelhető.15 Fadda és
mtsai. 51,6%-ban találták azt, hogy a sinusitis az anterior
sinus ethmoidalisra is kiterjedt, míg 12,9%-ban a sinus
frontalist is elérte.5
Az egyszerű sebészi zárással és a Luc-Caldwell-lel
összehasonlítva a FESS privilégiumát igyekszik alátámasztani az a tény is, hogy a sinus effektív ventillációja
elengedhetetlen az egészséges működéséhez.1 FESS
során végrehajtott meatus medius antrostomia helyreállítja a ventillációt és a drainaget, valamint FESS
során a természetes mucociliaris clearence érintetlen
marad, így biztosítva a hatásos sinus secretiot, vagyis
az ostium irányába kialakuló effektív drainaget. Sőt,
a FESS során az ostium megnagyobbításra kerül, ami
ezt a folyamatot tovább segíti, könnyíti.4 Luc-Caldwell
műtéttel összehasonlítva elmondható, hogy a FESS
sokkal kevésbé invazív, kisebb morbiditással rendelkezik, és nem szükséges a sinus teljes mucosajának
eltávolítása sem. A mucosa teljes excochleátióját követően ugyanis ritkán történik meg annak respiratorikus
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hámmal történő teljes regenerációja. Ezen felül anatómiai variációk eliminálása is lehetséges a FESS
során, melyek a sinusitis kialakulásához, fenntartásához hozzájárulhatnak.5 Mindezeken felül a klasszikus
Luc-Caldwell műtét számos további hátránnyal rendelkezik. Magasabb a komplikációs ráta11, sokkal megterhelőbb a betegek számára, mert a műtéti procedúra hosszabb időt vesz igénybe, illetve a postoperatív
kórházi ápolás is hosszadalmasabb.8 Továbbá a LucCaldwell procedura sinus sclerosist, sinus atelectasiat,
illetve Silent Sinus szindrómát okozhat. Nagyobb
incidenciával alakulhat ki infraorbitális ideg sérülése, valamint fog, illetve faciális parestesia.12 Mindezeken felül abszolút kontraindikált későbbi sinus
elevatio tervezése esetén a Luc-Caldwell műtét.18
A hagyományos Luc Caldwell műtét tehát meghaladott koncepciónak tekinthető az arcüreg gyulladásainak kezelésében. Ugyanakkor a Luc-Caldwell szerinti
feltárásnak jó hasznát vehetjük, amennyiben az arcüreg alsó etage-át, és elsősorban az endoszkóppal is
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nehezen elérhető mediális és laterális részét szükséges
instrumentálnunk, például idegentest, daganat vagy
preprotetikai csontpótló műtét miatt.

Összefoglalás
Összefoglalva elmondható, hogy a dentális eredetű krónikus sinusitis kezelése bizonyos esetekben multidiszciplináris team feladata. Dentoalveoláris sebész és
fül-orr-gégész, fej- nyak sebész, arc- és állcsontsebész
együttműködésével fontos az adott beteg és eset egyéni
vizsgálata, és a modern képalkotó eljárásokkal készült
felvételek értékelése, hogy az elvárható legjobb gyógyulás érdekében a legmegfelelőbb kezelést tudjuk választani. Egyre több vizsgálat szerint az intraorális zárással együtt alkalmazott FESS eljárás az adekvát kezelés
dentális eredetű krónikus sinusitis és antroorális fistula
fennállása esetén annak számos előnye miatt. Különös tekintettel indikáltnak tűnik a FESS alkalmazása
a hiatus maxillaris szűkülete, illetve a rostasejtek fertőzöttsége esetén (1. táblázat).
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Preparálás nélküli héjak: egy reális
lehetőség
Dr. Robert A. Lowe

Ma már képesek vagyunk fogszínű restauratív anyagokat vékony
rétegvastagságban megbízhatóan, kiváló hosszú távú esztétikai és
funkcionális eredményt remélve a fogszövethez rögzíteni. Ez új szintre
emelte a fogászat gyakorlatát, különösképp a kozmetikai célú beavatkozások
tekintetében. Az elmúlt húsz-egynéhány évben az anyagok és technológiák
tovább fejlődtek. Mára sok olyan eljárás létezik, amelynek tartósságát a
„régi iskola” tagjai megkérdőjelezték, esztétikai és klinikai szempontból
egyaránt. A fogak egészen kevés előkészítéssel, vagy akár preparáció nélkül
„újraburkolhatóak” a fogszínű tömőanyagok, kerámiák segítségével.
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1. ábra: Preparálás nélküli héjakkal ellátott páciens mosolya. Sem

2. ábra: No-prep héjjal ellátott torlódott fogak incizális nézetből.

az indikáció, sem a szín nem megfelelő. Úgy tűnik, mintha a páci-

Bár a faciális pozíció megfelelő, a palatinálisan nem korrigált torló-

ensnek „hat nagy fehér frontfoga” lenne, melyeket még jobban

dás miatt a terület nem tisztítható. A harmadik osztályú kompozit

kihangsúlyoz az összeesett bukkális folyosó

tömés mellett secunder caries látható

A

z adhezív technika segítségével egészen kis
rétegvastagságú, törékeny anyagokat rögzíthetünk a fogak felszínéhez úgy, hogy azok
a normál rágóerő jelentette terhelés hatására
sem törnek el. Így a mosolyukkal elégedetlen páciensek már dönthetnek úgy, hogy új mosolyt teremtetnek
maguknak, kiküszöbölve fogaik formai, elhelyezkedési
vagy színbeli hibáit. Korábban a betegeknek együtt kellett élniük fogaikból adódó esztétikai problémákkal.
Fogszabályozással ugyan felegyenesíthettük a fogakat,
de mit sem tudtunk tenni a formai és színbeli problémákkal. A nem esztétikus mosoly pszichológiai következményeit is még csak most kezdjük megérteni és elfogadni. Néhány fogorvos még mindig úgy gondolja,
hogy az „egészséges” foganyag feláldozása még akkor
is a Hippokratészi eskü megszegése, ha a páciens elégedetlen a külsejével, és inkább le kéne beszélnünk őt a
kezelésről. Ma már az ilyesfajta elmaradott gondolkodás
egészen abszurd. A kozmetikai fogászati kezelés az életét változtathatja meg azoknak a betegeknek, akik nem
voltak olyan szerencsések, hogy eleve az általuk vágyott
„tökéletes” mosollyal szülessenek.

Preparálás nélküli (No-Prep) és minimális
fogelőkészítést igénylő (Minimal-Prep)
porcelán héjak
Mindig meg voltam győződve róla, hogy valamenynyi preparáció szükséges ahhoz, hogy porcelán héjakkal megfelelő esztétikai és biológiailag funkcionális
eredményt érjünk el. Fogtorlódás esetén nem csak a
fogak labiális, hanem palatinális felszínét is korrigálni
kell (360° héjak) annak érdekében, hogy helyreállítsuk
a funkciót és lehetővé tegyük mind az otthoni, mind

a professzionális fogtisztítást, parodontálhigiénét. Az
elmúlt 27 évben a praxisomban látott preparálás nélküli
restaurátumok nagy része „csúnya, opak, egyszínű rágógumi” kinézetű volt (1. ábra). Torlódott fogakra készített no-prep ellátás esetén az előző fogorvos többnyire
csak a labiális fogfelszínt korrigálta, míg a funkcionális palatinális felszínt érintetlenül hagyta, így azonban
a hozzáférés, a javítás nehézzé, majdhogynem lehetetlenné vált (2. ábra). Úgy hiszem, a preparálás nélküli technikával járó legjelentősebb problémák kiküszöbölésének
alapja a megfelelő esetválasztás (enyhén lingualisan álló
kisméretű fogak, réses fogazat), valamint egy olyan kerámia, amely extrém vékony rétegvastagságban is esztétikus és erős. A cervikális szélnek hihetetlenül vékonynak
kell lennie, a fogtechnikusnak mégis el kell tudnia készíteni azt. Szintén saját véleményem, hogy a kerámiaszéleket szinte lehetetlen a szájban olyan szinten felpolírozni,
mint ahogy azt a keramikus tenné a fogtechnikai laboratóriumban.
Esetbemutatás – családi vonatkozással
Tervezés és lenyomatvétel
Legfiatalabb lányunk, Christine éppen akkortájt készült
betölteni 21. életévét, amikor ez a cikk nyomdába került.
Christine tizenéves korában már átesett fogszabályozáson, érettségi után azonban úgy döntött, hogy porcelán héjakat szeretne, hogy fogai „nagyobbak és hangsúlyosabbak” legyenek. Mindig is úgy gondoltam, hogy a
minimális preparálással készült héjak a legmegfelelőbbek a fogak hosszú távú esztétikai korrekciójára, mivel
a zománcbondozás nagyon kiszámítható, és így anélkül
javíthatunk a fog formáján, hogy feleslegesen megnövelnénk a méretét, kiváltképp az ínyszéli területen, ahol
a túlzott emergenciaprofil a fogágyat is kedvezőtlenül
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3. ábra: Christine mosolya a kezelés előtt

6. ábra: No-prep héjjal kezelt felső szemfog meziális nézetből. A kilépési szög meredek, valamint vastag cementréteg látható a héj és a foganyag között – ezekből is látható, hogy a munka
4. ábra: Christine frontfogai IKP-ben

5. ábra: Okkluzális nézetben jól látható a metszők lapos faciális
felszíne és az éli részek kopása

érintené. Az olyan új kerámiák, mint például a líthiumdiszilikát (IPS e.max, Ivoclar Vivadent), amely egészen
kis anyagvastagság mellett is megfelelően erős és esztétikus, azonban arra késztettek, hogy átgondoljam a véleményemet a no-prep héjakról; különösen az olyan esetekben, amikor a széleket a fogtechnikus a laboratóriumban
precízen kidolgozhatja, ezáltal beragasztáskor már csak
minimális igazításra és polírozásra van szükség.
A 3. ábrán látható, hogy milyen volt Christine mosolya a
kezelés előtt. A kisebb hipokalcifikált területek a fogszabályozó kezelés „mellékhatásai”, nagymetszőiről kissé

ínyretrakció nélkül vett lenyomat alapján készült

lepattant a zománc az éli részen, és látható egy parányi kis diasztéma is. A szájfotón (4. ábra) megfigyelhető a
kialakított Angle I. osztályú harapás, a 2 mm-es overbite
és overjet. A felső állcsontról készített okkluzális nézetű
fotón (5. ábra) megfigyelhető a frontfogak nagyon lapos
labiális felszíni profilja, illetve a megfelelő méretű
interproximális behúzódások.
Fontos, hogy interproximálisan elegendő helyünk legyen
ahhoz, hogy a kerámia körülölelhesse a faciális felszínt
anélkül, hogy a fog természetes, lágy háromszögletes
karaktere elveszne. Ahhoz, hogy a kerámia lágyan emelkedjen a preparálatlan labiális felszínről elő, a gingivális
szélnek intracrevicularisan, szubgingiválisan kell elhelyezkednie. A technikus a szélt egészen elvékonyíthatja,
így csökkentve az elálló restaurátumszél valószínűségét
is. Az egyik probléma a népszerű no-prep technika esetében (mely részben az ínyretrakció nélküli lenyomatvételre vezethető vissza) az, hogy lehetetlen a szabad
ínyszélnél esztétikailag és biológiailag elfogadható átmenetet kialakítani a fogfelszín és a kerámia között anélkül, hogy elálló szél vagy túlkonturált felszín keletkezne.
Ennek eredményeként a preparáció nélküli héjeseteknél,
ahol ínyretrakció nélkül történik a lenyomatvétel, nagy a
valószínűsége az ínyrecesszió kialakulásának a végeredményképpen „hasas” restaurátumszél miatt (6. ábra).

ANAFTIN®: PAJZS A FÁJDALOM ELLEN
ÉS SEBGYÓGYULÁS ELŐSEGÍTÉSE
Az Anaftin® polivinil-pirrolidont (PVP) és hialuronsavat tartalmaz,
melyek védőﬁlmet képezve hozzátapadnak a szájüreghez, védelmet
nyújtanak az érintett területeket érő mechanikai behatásokkal
szemben, és enyhítik a szabad idegvégződésekben jelentkező
fájdalmat. Az Anaftin® hialuronsav és aloe vera tartalma segíti a
sérült szövetek természetes gyógyulását.1
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Enyhíti a fájdalmat1
Nem tartalmaz alkoholt vagy parabéneket1
Fő összetevőit, mint például a polivinil-pirrolidont
inil-pirrolidonnt
ítménnyel
és a hialuronsavat tartalmazó készítménnyel
kezelt betegeknél hamar és tartósann enyhült
az afta és szájüregi sérülés okozta fájdalom.2
Fő összetevőit, mint például polivinil-pirrolidont
il-pirrolidont
ménnyel
és hialuronsavat tartalmazó készítménnyel
ent a fájdalom
kezelt betegeknél jelentősen csökkent
a kontroll csoporthoz képest, már 2 órával a
avételét követően.3
szájnyálkahártya bemetszéses mintavételét
Gyermek és felnőttek egyaránt használhatják
ználhatják
Anaftin® használati útmutató
Lesclous P. 2002 Szájsebészeti kar (Párizs, Franciaország) 14 betegen végzett megﬁgyeléses vizsgálat. A betegek fogorvosi
rendelőben kerültek bevonásra, miután az előzetes konzultáció során közönséges
éges aftát diagnosztizáltak náluk (átlag életkor
29 év). A Vizsgálat alatt napi 3-4x kellett 2-3 percig öblögetniük polivinil-pirrolidon
-pirrolidon (PVP) nátrium-hialuronát tartalmú
szájöblítővel (az Anaftin® Szájöblítő összetevői). A kezelés időtartama 7 nap volt.
olt. A betegek vizuális analóg skála segítségével
rögzítették a fájdalom intenzitását meghatározott időközönként 7 napon keresztül.
esztül.
López-Jornet P. et al.: J Oral Maxillofac Surg 2010; 68(9): 2159 – 2163. Randomizált
izált összehasonlító nyílt vizsgálat, amelybe 90
beteget vontak be [átlag életkor 52 év (20 - 78 év)] helyi érzéstelenítésben elvégzett
végzett szájnyálkahártyán történő bemetszéses
mintavételét követően. A betegeket 3 vizsgálati csoportba randomizálták (n
n = 30 beteg minden csoportban). - I. csoport:
kontrollcsoport, helyi kezelés nélkül.- II. csoport: polivinil-pirrolidon (PVP) nátrium-hialuronát
ium-hialuronát gél (az Anaftin® Gél összetevői),
naponta 3 alkalommal, 1 hétig. - III. csoport: 0,2%-os klórhexidindiglukonátt gél, naponta 3 alkalommal, 1 hétig. Az első
kezelést a mintavételt követően azonnal megkapták a betegek. Ezenkívül minden
den beteg 600 mg ibuprofen per os terápiában
részesült 8 óránként ismételve 4 napon át. A betegek 0-tól 10-ig terjedő vizuális
izuális analóg skála segítségével rögzítették a
fájdalom intenzitását meghatározott időközönként 7 napon keresztül.
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7. ábra: Christine számára készített diagnosztikus felviaszolás.

10. ábra: A precíziós lenyomatról készített gipszminta

A 11-es fogon látható a viaszmintázat éli részének „lepattanása”.
Habár a munka tisztán additív, az emergenciaprofil és a
hosszúság–szélesség arányok mégis megfelelőek

11. ábra: Christine elkészült líthium-diszilikát héja

8. ábra: A duplafonalas technika segítségével lenyomatvételkor a
fogak subgingivális formája is lemintázható

12. ábra: A felső frontfogakra készített héjak próbája beragasztás
előtt, az esztétika és a kollektív illeszkedés ellenőrzése céljából

9. ábra: A 2., 1#-s fonal eltávolításakor látható, hogy az 1., 00#-s
fonal helyben maradt és a lágyszövet faciális irányba eltartott, így a
precíziós lenyomatvétel megfelelően kivitelezhető

Christine „nagyobb, dominánsabb” fogakra vágyott,
míg saját fogai kicsik voltak. Szerencsére a labiálisan
lapos fogforma és a nyitott interproximális behúzódások által a természet helyet hagyott a kerámia számára
anélkül, hogy a héjakkal jelentősen megnövelnénk a
fogak teljes vastagságát.
Minden no-prep héjakkal ellátandó páciens esetén az
első lépés a tanulmányi minta, majd diagnosztikus felviaszolás (wax-up) készítése. Ezáltal megállapítható, hogy

kizárólag additív módon, bárminemű helyteremtés nélkül kialakítható-e biológiailag és funkcionálisan is kielégítő végeredmény (7. ábra). Ha mind az orvos, mind a
páciens elégedett a megjelenített tervvel, időpont egyeztethető precíziós lenyomat és harapás vételére, illetve az
arcíves regisztrálásra.
Intrapapilláris helyi érzéstelenítést követően kétfonalas technikával, #00, majd #1-es Ultrapak (Ultradent)
retrakciós fonállal tágítjuk a sulcust (8. ábra). A felső,
#1-es fonal eltávolításával a keletkezett résbe a hígan
folyó lenyomatanyag (Honigum, DMG America) befolyhat, így az intracrevicularis fogfelszín is megfelelően
lemintázódik. Az így vett lenyomatról készített mintán (10. ábra) a technikus pontosan kialakíthatja a szub-
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gingivális porcelánszéleket anélkül, hogy elálló vagy
hasas formát hozna létre.

Átadás
Az elkészült IPS e.max porcelánhéjakat a mestermintán
a 11. ábra mutatja.
Az átadás első lépése az összes héj egyidejű bepróbálása:
így ellenőrizhető az approximális illeszkedés és az általános esztétika (12. ábra). Míg a hat frontfogra készült héjak
passzívan illeszkedtek, mintegy felfeküdtek a fogakra,
a kisőrlők esetében a héjak illeszkedését akadályozták a
szomszédos fogakra már felhelyezett restaurátumok,
ezért itt az interproximális területek igazítására volt
szükség. A 13. ábrán látható, hogy a nagymetszőkre már
felhelyezett kerámiahéjak mennyire megváltoztatták a
faciális kontúrt és az incizális élek pozícióját a szomszédos kismetszőkéhez képest. Ez alapján is egyértelmű,
hogy a legtöbb no-prep páciensnél az összes mosolygáskor látszó fogat kezelni kell. Néhány klinikus ugyan
vállalkozott már túlzottan lingualisan pozicionált szóló
fogak no-prep technikával való helyreállítására, holott
ennek kivitelezése túl vastag incizális él kialakítása nélkül már önmagában is kihívás.
A bepróbálás befejeztével, amennyiben a páciens elégedett volt az esztétikummal és jóváhagyta azt, a bera-

13. ábra: A felső metszőkre próbált héjak incizális nézetből. Érdemes megfigyelni a labiális felszín új pozícióját a kismetszőkéhez
képest

gasztással folytatódhat a kezelés. Jómagam a két felső
nagymetszővel szeretek kezdeni, majd két héjanként
haladok disztális irányba, gondosan ellenőrizve a megfelelő illeszkedést. Bár néhány klinikus javasolja az összes
restaurátum egyidejű felhelyezését, véleményem szerint így súlyos problémákkal szembesülhetünk a héjak
megfelelő pozícionálásának kapcsán. Gyakran a feltételezett „kollektív passzív illeszkedés” sem garantálja,
hogy a beragasztás idején is valóban teljesen passzív lesz
az illeszkedés. A porcelán restaurátumok készítésekor
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14. ábra: A héjragasztó-cementet (Kleer Veneer, Pulpdent) a héjak

16. ábra: A porcelán számára nem elegendő hely miatt meziálisan

belső felszínére visszük fel. A pigmentáció hiánya ideálissá teszi ezt

a héj és a fog átmenete nem ideális, kis behúzódás keletkezett.

a cementet vékony héjak rögzítésére, hisz biztosan nem változtatja

Vékony matricát helyeztünk fel, hogy a behúzódást kompozittal

meg a beragasztott héjak színét

kitölthessük

15. ábra: A ragasztócement-felesleget a szélekről ecsettel távolítottuk el megvilágítás előtt

a csonkminták mikromozgásai hamis biztonságérzetet keltenek bennünk a passzív illeszkedés tekintetében.
Azonban még a szekcionálatlan minta sem garantálja
számunkra, hogy a kollektív illeszkedés a páciens szájában is pontos lesz. Egyáltalán nem ritka, hogy kisebb alakítások szükségesek a már becementezett restaurátumok
proximális felszínein annak érdekében, hogy a szomszédos héj is illeszkedjen – még akkor is, ha a bepróbálásnál
úgy tűnt, nincs interferencia.
A felső nagymetszőt a 37%-os foszforsavval (Pulpdent)
15 másodpercig történő savazást követően 15 másodpercig lemostuk, majd alaposan leszárítottuk. A savazott felszínre bondecsettel vittük fel az ötödik generá-

ciós bondanyagot (Dentastic Duo, Pulpdent), majd a
felvitt réteget légráfújással elvékonyítottuk és megvilágítottuk – a gyártó utasításainak megfelelően. A speciálisan héjragasztáshoz ajánlott kompozitcementet
(Kleer Veneer, Pulpdent) felvittük a restaurátum belső
felszínére, melyet ezután a fogra helyeztünk (14. ábra).
A cementfelesleget cobolyszőr ecsettel távolítottuk
el még megvilágítás előtt (15. ábra). A Kleer Veneer
fényre kötő héjragasztó cement ideális az ultravékony
no-prep héjak beragasztásához, mert teljes mértékben
színanyagmentes és ezáltal biztosan nem fogja befolyásolni a restaurátum színét, valamint a kilenc mikrométeres rétegvastagság megfelelő az illeszkedés biztosítására. Mivel a felső frontfogak relatív lapos anatómiával
rendelkeztek, az ezekre készülő restaurátumok csak
kevés proximális igazítást igényeltek.
A felső kisőrlőkhöz érkezve azonban néhány nehézséggel szembesültünk a beragasztás során. Habár mind
a mintán, mind pedig a bepróbáláskor úgy tűnt, hogy
rendelkezünk a kollektív passzív illeszkedéssel, mégis
beragasztáskor más volt a szituáció. A problémát részben az okozta, hogy amint posterior irányban haladtunk, az interproximális behúzódások mérete csökkent,
ezért nehezebb volt a porcelán restaurátumok egymás
mellé illesztése, valamint a megfelelő vékonyságú kerámiaszél kialakítása, ami viszont megnehezítette a pótlás
illeszkedését (16. ábra). A bal felső első kisőrlőre készülő
héj illeszkedésének javítására egy rendkívül lágy matri-
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19. ábra: A 14-es fogra ragasztott héjat disztálisan korrigáltuk
annak érdekében, hogy a szomszédos fogra (15) megfelelően illeszkedjen a rá készült restaurátum

20. ábra: Az első kisőrlő (14) korrekciója után a második kisőrlőre
17. ábra: Flow-kompozittal blokkoltuk a kis behúzódást

(15) készült héj tökéletesen illeszkedik

18. ábra: A második kisőrlőre (15) készített héj bepróbálása. Egyértelműen látszik, hogy a már beragasztott 14-es héj disztális felszínét

21. ábra: A beragasztott héjak széleit kompozitlakkal (Seal-N-

korrigálni kell, hogy a restaurátumot megfelelően tudjuk pozicionálni

Shine, Pulpdent) vontuk be

cacsíkot helyeztünk a meziális kontaktponthoz. A 37%os foszforsavas savazást, mosást, szárítást és bondozást
követően a kis illeszkedési hibát folyékony kompozittal (Premise Flow, Kerr) töltöttük ki (17. ábra). A területet ezután kompozit finírozókkal (ET3, Brasseler USA;
TDF 3, Axis Dental), korongokkal (OptiDiscs, Kerr) és

gumipolír fejekkel (Jiffy Points, Ultradent) dolgoztuk ki.
Fontos megjegyeznünk, hogy ez az eljárás nem toldozgatása egy pontatlan szélnek, tekintve, hogy a preparáció nélkül készített héj esetén nincs is szél a fogfelszínen.
Ezt a kis terültet inkább csak lezártuk a kompozittal,
hogy egy lágyabb átmenetet képezzünk approximálisan
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22. ábra: A beragasztott héjak okkluzális nézetből. Az illeszkedés
kitűnő, az incizális élek vastagsága megfelelő csakúgy, mint a fogak

23. ábra: A líthium-diszilikát héjakkal (IPS e.max, Ivoclar Vivadent)

faciális kontúrja

tökéletesített mosoly

a restaurátum és a foganyag között. A problémára az
lenne a megoldás, ha legközelebb még a precíziós lenyomatvétel előtt gyémánt finírozóval (8392-016, Brasseler
USA) enyhén megnyitnánk a szűk proximális teret.
A következő nehézség a jobb felső kisőrlőnél lépett
fel (18. ábra). A proximális terület szűksége nem tette
lehetővé a restaurátum teljes illeszkedését a meziális
oldalon. E probléma megoldására a már beragasztott
szomszédos héj disztális felszínét a kontakt területen
kompozit finírozó gyémánttal (ET 3, Brasseler USA)
enyhén redukáltuk (19. ábra). Amikor a beragasztandó
héj már passzívan illeszkedett, a korrigált disztális felszínt porcelán polírfejekkel (Dialite, Brasseler USA)
felpolíroztuk, még mielőtt a következő héjat beragasztottuk volna (20. ábra).
A héjak beragasztását követően a széli záródási vonalakat egy felületlezáró lakkal (Seal-N-Shine, Pulpdent)

kezeltük, hogy az esetleges mikroszkópikus tökéletlenségeket lefedjük (21. ábra). Mivel az anyag a gyártó állítása szerint nedvességtűrő, ecsettel nemcsak a faciális
és palatinális, hanem az approximális és szubgingivális
szélekre is felvittük, légráfúvással elvékonyítottuk, majd
megvilágítottuk (22. ábra). Legvégül a Accufilm II.
(Parkell) fóliával ellenőriztük és beállítottuk a harapást.
A 23. és 24. ábra Christine mosolyát és arcát mutatja az
új mosoly megteremtését követően. Az eredménnyel
nagyon elégedett volt, azt kérdezte: „Apu, mikor csináljuk meg az alsókat?” „Christine, először kipróbáljuk
a fogfehérítést!” – válaszoltam.

Az első no-prep héjkészítésem:
visszatekintés
Mindig is szkeptikus voltam a túl sokat ígérő módszerekkel vagy termékekkel kapcsolatban. Még nagyobb a
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torlódással, bukkálisan álló fogakkal (kitöltött bukkális
korridor) rendelkező páciensek szerintem nem alkalmasak preparálás nélküli héjak elkészítéséhez. Ezen felül a
no-prep héjak anyagaként használt leucit-erősítésű kerámiák vékonysága, opacitása miatt a szép felszíni textúra
és esztétika kialakítása nagyon nehéz, majdhogynem
lehetetlen a fogtechnikus számára. A megfelelő esetválasztás, és a magas esztétikájú és extrém erős líthiumdiszilikát kerámia használata azonban egészen új megvilágításba helyezi a no-prep héjkészítés lehetőségeit. Úgy
gondolom, ez a kezelés tökéletes választás volt a lányom
esetében, és pácienseimet is úgy kezelem, mintha családtagok lennének.

Köszönetnyilvánítás
Dr. Lowe köszönetet mond Jeff Stubblefield fogtechnikusnak, a
DAL Signature laboratórium (Peoria, Illinois, USA) vezetőjének, valamint Roger Burdessnek, a labor kerámiásának, az
esetben bemutatott kiváló technikusi munkáért.

24. ábra: Christine új mosolya

probléma, ha egy bizonyos eljárás vagy termék megpróbál „mindenki számára, mindenre” megoldást nyújtani,
ahelyett, hogy ahhoz ragaszkodna, amiben a legjobb.
A lehengerlő marketing következtében a páciensek azt
hiszik, hogy a no-prep héjak mindenki számára megfelelőek. Nincs injekció, nem veszik el értékes fogzománc,
nincs fájdalmas lenyomatvétel…, a héjakat szépen sorba
tehetjük a tálcán, befröcskölhetjük ragasztó cementtel,
és egyszerre fel is helyezhetjük mindet! Valószínűleg
ugyanez a marketing hiteti el a fogorvosokkal is, hogy
a no-prep esetek egyszerűbben kivitelezhetőek, mint a
fogelőkészítést igénylő alternatíváik.
Több száz preparációt igénylő, valamint csupán egy preparáció nélküli héjkészítéses eset után az őszinte véleményem az, hogy ezeket a „könnyű” no-prep eseteket sokkal nehezebb sikeresen kivitelezni. Az akár csak
minimális fogelőkészítés előnye, hogy van egy jól meghatározott szél és illeszkedés, és összességében a fog
dimenziója sem változik. A legjobb no-prep esetek azok,
ahol a természet már eleve teremtett helyet, mint például
diasztémazárás, mikrodoncia (csapfogak) vagy előrehaladott fogkopás esetén. A fogak már „preparálva” lettek valahogy..., csak épp nem egy fúró által. A normál
hosszúság–szélesség aránnyal, faciális kontúrral vagy

A szerzőről
Dr. Robert A. Lowe magna cum laude diplomázott 1982-ben
a Loyola Eg yetem Fogorvostudományi Karán, majd dolgozott
ug yanitt 1993-ig klinikai tanársegédként. 2000 óta az északkarolinai Charlotte városában, magánpraxisban működik.
Nemzetközi fórumokon tart előadásokat, publikál esztétikai és
konzerváló fogászat témakörben, és több anyag és termék klinikai
fejlesztője. Dr. Lowe az AGD (Academy of General Dentistry –
Általános Fogászati Akadémia), ICD (International College of
Dentists – Nemzetközi Fogorvosi Kollégium), ADI (Academy
of Dentistry International – Nemzetközi Fogorvosi Akadémia)
és ACD (American College of Dentists – Amerikai Fogorvosok
Társasága) tag ja. 2004-ben Gordon Christensen Kiváló Előadói
díjjal tüntették ki, 2005-ben megkapta az American Board of
Aesthetic Dentistry (Amerikai Esztétikai Fogászati Társaság)
„diplomata” státuszát. Dr. Lowe elérhető a (740) 364-4711-es
telefonszámon, illetve a boblowedds@aol.com e-mail címen.
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Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

A 3D nyomtatás és hatása a
digitális ortodoncia fejlődésére
Dr. Balogh Enikő, Dr. Horváth János, Dr. Németh Orsolya, Dr. Kivovics Péter
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

A 3D nyomtatás olyan addiktív technológia, melynek során a digitális modellből
valós tárgy keletkezik. Alkalmazása során szinte bármilyen alakzat előállítható.
A fogszabályozás területén set up-ok, alinger technológia során használt minták
és sínek nyomtathatók vele, valamint a fémport alkalmazó 3D nyomtatóknak
köszönhetően különböző fogszabályozó készülékeket lehet 3D nyomtatóval
előállítani. Ezek közé tartoznak például a Hyrax készülékek és a minicsavarok
is. A fogszabályozás nem csupán digitalizálódik, de egyre több szerep jut a
robottechnológiának is. Kifejlesztésre került az Orthorobot, amely már az
egyszerűbb fogszabályozási lépések elvégzésével tudja segíteni az orthodontus
munkáját.

A

digitális fogszabályozás fejlődését a különböző iparágakban megjelenő új technológiák fogszabályozásba importálhatóságának
mértéke és üteme határozza meg. Jelenleg
a világon az Ipar 4.0 (Industry 4.0) korszaka zajlik.1 Az
,,Industry 4.0’’ a gyártási technológiák automatizálásának
és adatcseréjének jelenlegi trendje. A kifejezés a német
kormány high-tech stratégiájának egyik projektjéből ered,
amely elősegíti a gyártási folyamatok számítógépesítését.2
Létrehozza az úgynevezett „intelligens gyárat”. A moduláris strukturált intelligens gyárakban a cyber-fizikai
rendszerek monitorozzák a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai világ virtuális mását, és decentralizált döntéseket hoznak. Az OIT-n (Over the Internet of Things)

keresztül a cyber-fizikai rendszerek valós időben kommunikálnak, és együttműködnek egymással és az emberekkel. A felhőalapú számítástechnikán keresztül mind
belső, mind szervezetek között szolgáltatásokat kínálnak
az értéklánc résztvevői számára.3 Az automatizálási technológiát különböző módszerek bevezetésével folyamatosan javítják, ilyen például az önoptimalizálás, az önkonfiguráció, az öndiagnosztika, a megismerés és a dolgozók
intelligens támogatása egyre összetettebb munkák elvégzése során.4 Az ipar 4.0 fontos építőköve a 3D technológia, amely napjainkra már lehetővé tette a 3D nyomtatást.
2014-ben 139 500 kisméretű (személyi) 3D nyomtatót
értékesítettek a világon, míg az eladott ipari 3D berendezések száma 12 850 volt.5
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A 3D nyomtatás története
François Willėme 24 szögből fotózott képek segítségével tárgyak, személyek 3D modelljének létrehozó technikája,6 valamint Joseph E. Blanther egyesült államokbeli térképész 1892-es szabadalma a 3D-s modellezés
19. századi alapja. Blanther egymás feletti szintvonalak által határolt területek egymásra rétegezésével hozta
létre szintvonalas domborzati térképek térbeli leképezését.7 A 20. század forradalmian új felfedezését egy
műanyagipari vállalat dolgozója Charles W. Hull tette
1983-ban. A vállalat fő profilja a bútorelemekre UVfény segítségével műanyag réteg felhelyezése volt. Hull
felismerte, hogy ezekből a rétegekből akár több ezret is
egymásra helyezhetne, és a megfelelő rétegparaméterek
számítógépes meghatározása segítségével végül összefüggő térbeli alakzatot nyerhet. Szabadalmát 1986-ban
jegyeztette be „Háromdimenziós objektumok létrehozása sztereolithográfia által” címmel.8 1987-ben hozták
létre az első sztereolithográf gépet, a 3D Systems SLA1-et, mely az első, piacra készült 3D nyomtatónak tekinthető9 (1. ábra). Az újdonságot először a kilencvenes években nevezték el 3D nyomtatásnak, amikor Jim Bredt és
Tim Anderson, két fiatal doktorandusz úgy átalakított
egy tintasugaras nyomtatót, hogy azok ne tintát fecskendezzenek rá a papírra, hanem rétegeket olvasszanak egymásra, hogy így térbeli, 3D-s objektumokat hozhassanak létre. Ennek az elvnek az alapján született meg a
mai modern 3D-s nyomtatás elődje.10 A 3D Printing/
Additive Manufacturing (AM) forradalmian új technológiát jelent, amely felgyorsíthatja az elmúlt két évszázad
megközelítéseit a tervezés és a gyártás tekintetében geopolitikai, gazdasági, társadalmi, demográfiai, környezeti
és biztonsági szempontból is.11

3D-s nyomtatási technológiák
A háromdimenziós nyomtatás additív gyártási folyamatként és prototípus-készítésként is ismert. A folyamat eredményeként valós tárgy készül egy háromdimenziós tervből. A 3D nyomtató használata során szükség
van egy digitális tervrajzra. A digitális háromdimenziós
modellt rendszerint a számítógépes tervezési (CAD)
szoftver készíti, vagy egy meglévő tárgy beszkennelésével készül, majd STL fájlformátumban kerül mentésre
és jut el a nyomtatóhoz. A digitális tervrajzot a gép rétegenként olvassa be, majd ezt követően a megfelelő folyadék és por, esetleg sík lemezek felhasználásával vékony
rétegekből kezdi felépíteni a valós 3D-s modellt. Ezek
a rétegek egymáshoz tapadnak, vagy egymáshoz kerülnek összeragasztásra. A folyamat lépéseit a 2. ábra lépésről lépésre ábrázolja. Többféle technológia alkalmas
háromdimenziós nyomtatásra. A legfontosabb eltérések

1. ábra: Az első 3D nyomtató: 3D Systems SLA-19

2. ábra: Általában használt addiktív technológia folyamatábrája,
szemlélteti, hogyan lesz a CAD-modellből 3D-s tárgy. (Balról jobbra:
3D CAD-modell, STL-file, szeletelő szoftver, szeletelt rétegek, 3D
nyomtató, valós tárgy)30

abban rejlenek, hogy a rétegek hogyan épülnek egymásra
a tárgyak készítésekor.12 A lehetőségek a SLS (Selective
Laser Sintering), a FDM (Fused Depostion Modeling)
és a SLA (Stereolithograhpy). Az első és a második technológia anyagok olvasztásával vagy puhításával állítja elő
a rétegeket. A módszerrel szinte bármilyen geometriai
alakzat előállítható, ám az előállítás a nyomtató típusától,
teljesítményétől és a modell bonyolultságától függően
néhány perc, de akár néhány óra is lehet.

A 3D nyomtatás felhasználási területei
A háromdimenziós nyomtatás lehetővé teszi, hogy bármilyen megtervezett gépi alkatrész elkészülhessen órákon belül, és ezzel lehetővé teszi a tervezőknek és fejlesztőknek, hogy a monitor figyelése helyett a valóságban
végezhessék tevékenységüket. Ez korábban súlyos költségekbe került, hiszen ehhez egy komplett gyártósort
kellett beüzemelni és beállítani, de ma elegendő egy
mérnök és egy 3D nyomtató ahhoz, hogy a készterméknek akár a méretarányos, működő és működő replikája
néhány órán belül kézbe vehetővé, kipróbálhatóvá és
tesztelhetővé váljon, ami óriási spórolás a cégek számára.
A gyors prototípus-készítés az autó- és repülőgépiparban már évtizedek óta bevált eljárás. A háromdimenziós
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3. ábra: Otthoni 3D nyomtatással készült sínek általi kezelés eredménye (jobb oldali fotó), kiindulási állapot (bal oldali fotó)24

5. ábra: Ortho Regulation által gyártott és forgalmazott 3D
4. ábra: Mérnök által tervezett 3D nyomtatott sín,
saját használatra

24

nyomtatók a gyors prototípus-készítő gépek egyszerűsített változatai. 2011-ben a Wake Forest Intézet kutatóorvosai kifejlesztettek egy módszert, amellyel módosított
tintasugaras technológiát alkalmazhatnak a szív-, csontés véredényszövetek építésére a laborban. A tintasugaras technológia segítségével több sejttípust és más szöveti összetevőket tudunk előre meghatározott helyeken
nagy pontossággal elhelyezni. A sterilizált tintapatronok
kútjaiban különböző cellatípusok vannak elhelyezve, és
egy beprogramozott nyomtató rendezi el a sejteket előre
meghatározott sorrendben.13 2014-ben már kutatások és
kísérletek folytak testazonos szövetek sikeres nyomtatására, melyeknek a hosszú távú célja a transzplantálható
szervek nyomtatása.14 A megoldás megtaláláshoz közelebb vihet a 3D nyomtatás és a nanotechnológia együttes alkalmazása.11

3D nyomtatás előnyei, hátrányai, korlátai
A bonyolultabb formák előállítása nem jelent többletköltséget, hiszen nincs szükség egy új géprendszer bevezetésére, ha más formát szeretnénk létrehozni. Hulladékcsökkentés: Az AM folyamatok természetüknél fogva
„zöldek”. Mivel az anyagot rétegenként adják hozzá, csak a
gyártáshoz szükséges anyagot használják fel. A 3D szkenner azon eszközök közé tartozik, melynek előnye, egyben a legnagyobb hátránya is, szinte bármi nyomatható
vele, így nem meglepő, hogy 2013. május 6-án felkerült
a világhálóra a világ első 3D nyomtatással elkészíthető,

nyomtatott Herbst zsanér, amely kobalt-króm és titán változatban
is kapható31

működő lőfegyverének, a Liberatornak a háromdimenziós terve. (Nevét a II. világháború idejéből származó
FP-45 Liberator pisztolyról kapta.5 Az addiktív technológia jelentős hatással lehet a biztonságra és a terrorizmusra:
A fegyvergyártás könnyebbé válhat – fegyverek, golyók,
bombák olcsóbbá és könnyebben hozzáférhetővé válhatnak.11 A 3D nyomtatók rengeteg energiát használnak el.
Példaként összehasonlítva a direkt lézeres fémszinterezést
a hagyományos fröccsöntés alkalmazásával, előbbi nagyjából százszor annyi áramot használ el működés közben,
mint az utóbbi.15 Ráadásul a szálolvasztásos eljárással,
speciális műanyagokkal dolgozó nyomtatók az egészségre rendkívül káros anyagokat bocsátanak magukból
a légtérbe, melyeknek komoly tüdőkárosító hatásuk van,
kiváltképp az asztmában szenvedők körében.15 Olcsó,
könnyen beszerezhető, nagy mennyiségben rendelkezésre
álló és a környezetet nem károsító alapanyagok jelenleg
még nem állnak rendelkezésre egyik nyomtatási metódus területén sem. Az ipari felhasználás kérdésében egyértelmű áttörési pontot jelentene, ha fejlett, gazdaságos
és hatékony, fémalapú 3D nyomtatási eljárások léteznének. Többféle anyag egy időben történő felhasználását
lehetővé tévő módszer kifejlesztése is folyamatban van.
Ezen terület megreformálására tesz kísérletet az izraeli
XJet vállalat, mely nanorészecskékkel dúsított folyékony
fémet fecskendező nyomtatófej segítségével hozza létre a
modelleket. A első gépüket 2016 második negyedévében
mutatták be.16
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Lehetőségek a jelenben
A digitális lenyomatvételi rendszerekkel a kényelem, a
pontosság, a hatékonyság, a testreszabás, a vizualizáció és az innováció biztosított. Az iTero szkennereket
úgy alakították ki, hogy az ügyfelek számára a legjobb
munkafolyamatot biztosítsák az Invisalign rendszerrel és az kizárólagos Invisalign kimenetel szimulátorral. Az oktatást és támogatást online az interaktív,
önállóan irányított online tanfolyamon keresztül biztosítják az iTero.com-on.17 Az iTero szkennerek nyílt
architektúrájú platformon működnek, így az orvosok
és a laboratóriumok képesek a digitális lenyomatot
tartalmazó egyedi és általános STL fájlok exportálására és továbbítására más, harmadik fél vagy fogorvosi szolgáltató számára. A 3D-s digitális modellfájl különböző eljárásokhoz és szolgáltatásokhoz
alkalmazható. A digitális modellek bevezetése az
orthodontusoknak életképes alternatívát jelentett a
gipszmodellek elkészítéséhez, az elektronikus tárolás, a minimális tárhely, az egyszerű és pontos katalogizálás és a gyors kommunikáció gyors továbbítása
érdekében.18 Digitális modelleket a CAD/CAM technológiákkal együtt alkalmazva egyedi breketteket tervezhetünk és gyárthatunk felnőtt pácienseink részére.
Így egy stabilabb fog-/brekett kapcsolat és egy jobb
biomechanikai ellenőrizhetőség érhető el a fogmozgatás során.19 Az, hogy a digitális fogászat mennyire
dinamikusan fejlődő ágazat, a Dolphin cég története
összegezve szemlélteti. Az alapító dr. Mark Lebchen
1985-ben Chicagoban gondolta ki a jövőbeli fogászati képalkotást, ebben az időben még csak álmodtak a 3D-s technikáról. Egy éven belül sikerült létrehozniuk egy nem radiológiai képalkotó eszközt. Mára
a Dolphin harminc évtizedes múlttal rendelkezik.
A Dolphin Imaging and Management Solutions az
egyik legjobb, világszerte ismert 2D/3D ortodonciai
képalkotó, diagnosztizáló, praxisszervező, esetismertető és páciens-oktatási szoftver. Minden termékükhöz elérhetők felhő- és mobilbeállítások.20

Lehetőségek a jövőben
A nyomtatók minden formája és kifinomultsága valószínűleg egyre növekvő ügyfélkörrel rendelkező új iparág
lesz, az otthoni nyomtatóktól kezdve, a helyi gyártási
központokon keresztül, a kormányzati szervekig. Becslések szerint a 3D nyomtatás 2020-ra 5,2 billió dollár
értékű üzlet lesz.21 2013. február 12-én, Barack Obama,
az Egyesült Államok elnöke, évértékelő beszédében
maga is méltatta a technológiát, valamint bejelentette,
hogy Youngstownban (Ohio, USA) létrehoztak egy
kutatóközpontot – kizárólag innovatív 3D nyomtatási

6. ábra: Ívhajlító és brekettragasztó Orthorobot25

kutatási célra – 1 milliárd dollár támogatással, melyet
három további követ, és amelyek a Védelmi- és Energia Minisztériummal kooperálva fognak működni.22
A katonai célú felhasználás kutatásai révén lesz lehetőség arra, hogy 3D technológia drasztikus fejlődésen
menjen keresztül.23 A fogszabályozás jövője az új anyagok és a technológiai fejlődésétől függ. Napjainkban a
fogszabályozás nagymértékben digitalizált. A páciensigényeket a gyors, hatékony láthatatlan kivehető fogszabályozó kezelések látszólag kielégítik, és már megjelent
az első blogbejegyzés a sikeres otthoni 3D nyomtatással
létrehozott sínek által megvalósuló fogszabályozói kezelésről24 (3. ábra). A bonyolultabb esetek sikeres kezelése
a fogszabályozó fogszakorvos szakértelmén és tapasztalatain alapuló megoldásain múlik. A digitális fogászat magában hordozza a költségtöbblet nélküli egyéni
fogszabályozás lehetőségét, személyre szabott brekettek
gyártását. A páciensek igényeinek rangsorában az esztétika és profil prioritást élvez már napjainkban is, a funkcionalitással szemben. A digitális fogszabályozás jövőbeli feladata a súlyos ortodonciai eltérések kezelésére
is alkalmas láthatatlan fix készülékek kifejlesztése. Az
Incognito és Win rendszerek a lingualis technika képviselőiként esztétikus fix megoldást jelentenek, de jelenleg csak bizonyos esetekben alkalmasak az eltérések
korrekciójára. A jövőben valószínűleg ez a technika is
hatalmas fejlődésen megy majd keresztül, elterjednek
az egyéni lingualis brekettek (4. ábra). A fix fogszabályozó készülékek aktiválási idejét az előre hajlított ívek
gyártása lerövidítette. A további fejlődést az egyéni ívek
területén ívhajlító robotok tervezésével lehetne elérni.
A robotok bevezetése a fogszabályozásba nem újkeletű
gondolat, már kifejlesztettek brekettragasztó robotokat. Az Orthorobot a brekettragasztás mellett már bizonyos linguál ívek hajlítására is képes25 (5-6. ábra). 2008as tanulmányok igazolták, hogy a fogszabályozásban a
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mini implantátumok ideiglenes rögzítési eszközökként
használhatók.26 Feltehetőleg a jövőben a mini implantátumoknak köszönhetően csökkeni fog a kezelési idő,
valamint egyre ritkábban lesz szükség gyűrűk használatára, és elterjedtebb lesz a szekcionált ívek alkalmazása.
A virtuális valóság és a mesterséges intelligencia is befolyásolni fogja a jövő eseményeit. Egy 2005-s tanulmány
szerint ,,A virtuális valóságot a távorvoslás, az oktatás, a
betegellátás, a kezeléstervezés és számos egyéb területen
fogják használni, és a felhasználásának csak a képzeletünk tud határt szabni.”27 Míg a virtuális valóság önuralomra tör, a szakmai blogok28 és vlogok nyújtotta információk révén a fogszabályozó szakorvosok gyorsabban

tudják elsajátítani az új technológiákat. A 3D-s technológián, a robotok felhasználásán túl a PACS, a CADrendszerek és a képalkotó eljárások is fejlődni fognak.
A PACS rendszerek még megbízhatóbbak, gyorsabbak
lesznek, és a kapacitásuk is növekedni fog. A CADrendszerek elterjedésével lehetőség nyílik a kutatások felgyorsítására, és egy új képalkotással kapcsolatos
tudomány kialakulására is számítani lehet Lényegében
az orvostudomány ezen területének fejlesztése érdekében szükséges az ismeretek lefordítása egy olyan közös
nyelvre, amelyet a kutatók, mérnökök és informatikusok egyaránt értenek. A különböző tudományterületen
a kutatók szoros együttműködése elengedhetetlen.29
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Felkért előadók
Dr. Werling Klára
egyetemi docens
Semmelweis Egyetem ÁOK II. Belgyógyászati Klinika
Hepatitis C vírus és fertőzés fogászati vonatkozásai

Kedves kolléganők,
kedves kollégák!
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata 2019.
május 17-18-án rendezi meg a XII. Mag yar Fogorvosnapokat
az ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömbjében.
A hagyományteremtő, közel negyedszázad szakmai
történelmét keretekbe foglaló rendezvény az egyik leglátogatottabb, legrangosabb esemény, mely ismét lehetőséget teremt a találkozásra. Szakmapolitikai fórum,
továbbképzés és a FoKeSz által rendezett reprezentatív szakkiállítás – két napba sűrítve.
A jelentkezés sorrendjében, tagi szolgáltatásként, térítésmentesen biztosítjuk a részvételt kollégáinknak, ahol a
szakma szerinti szabadon választható 25 kreditpont megszerzésére is lehetőség van.
Jelentkezni kizárólag a www.oftex.hu portálon keresztül lehet.
Akkreditációs szám: SE-FOG/2019.I./00037
Jelentkezési határidő: 2019. április 24.
Változatlanul a fogorvoslás aktuális témaköreire igyekszünk fókuszálni, de az általános orvosi határterületek
közül is kiemelünk néhányat figyelemfelkeltés céljából.
Autentikus forrásból merítve szeretnénk körüljárni
az új és a többi szakvizsgánk követelményrendszerét,
ismertetni a szakvizsgarendszer változásait.
Természetesen nem maradhatnak el a szakma fejlődését,
a gyógyítás bővülő lehetőségeit bemutató workshopok,
termék-, anyag-, eszköz- és gépújdonságok sem. Ebben
tradicionális együttműködő partnerünk a Fogászati
Gyártók és Kereskedők Szövetsége, akikkel közösen
mindig igyekeztünk a fogorvosok és a kiállítók számára
megteremteni a találkozás legoptimálisabb feltételeit,
különleges programokkal várni az érdeklődőket.
Dr. Gerle János
MOK
alelnök

Dr. Hermann Péter
MOK Fogorvosi Tagozat
elnök
Dr. Varga József
FOKESZ
elnök

Dr. Szlávik János
osztályvezető főorvos
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Infektológiai Osztály
Miért emelkedik a HIV-fertőzöttek száma Magyarországon?
Dr. Iványi Zsolt Dániel
klinikaigazgató-helyettes, egyetemi docens
Semmelweis Egyetem ÁOK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
A fogorvosi rendelőben végzett szedálás szakmai protokollja
Dr. Körmöczi Kinga Renáta
egyetemi tanársegéd
Semmelweis Egyetem FOK Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika
Fogászati érzéstelenítés a XXI. században
Dr. Fejérdy Pál
elnök
Szakmai Kollégium Fog-és Szájbetegségek Tagozata
Általános tájékoztatás a szakvizsga rendszerről

Fogorvosi diplomával megszerezhető
szakképesítések és licensz vizsgák bemutatása
Dr. Joób-Fancsaly Árpád
elnök
Magyar Fogorvosok Imlantológiai Társasága
Szakvizsga: Orális implantológia és Dento-alveoláris sebészet
Dr. Windisch Péter
elnök
Magyar Parodontológiai Társaság
Szakvizsga: Parodontológia
Dr. Krajczár Károly
elnök
Magyar Endodontiai Társaság
Szakvizsga: Endodontia
Dr. Hegedűs Csaba
elnök
Magyar Fogorvosok Fogpótlástani Társasága
Szakvizsga: Fogpótlás
Dr. Dobó Nagy Csaba
elnök
Magyar Dento-Maxillo-Faciális Radiológiai Társaság
Szakvizsga: Dento-maxillo-faciális radiológia
Dr. Rózsa Noémi
titkár
Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság
Szakvizsga: Fogszabályozás
Dr. Szántó Ildikó
elnök
Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság
Szakvizsga: Gyermekfogászat

38

Magyar Fogorvos 2019/1

MOK-figyelő

Tisztelt Kamarai Tag! Kedves Kollégánk!
Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló
2006. évi XCVII. törvény értelmében a kamara tisztségviselőinek és ügyintéző szervei nem tisztségviselői tagjainak megválasztása 4 évente esedékes.
A választási névjegyzékben szereplő tagnak – választókerületének besorolása alapján – joga van:
1.) jelölteket állítania:
– 1 főt választókerületi elnöknek,
– választókerületének taglétszáma alapján minden
betöltött 50 fő után 1 főt területi küldöttgyűlési
küldöttnek,
– választókerületének taglétszáma alapján minden
betöltött 100 fő után 1 főt országos küldöttközgyűlési küldöttnek,
2.) más tagoktól kapott jelöléseket elfogadni,
3.) a jelöltlistára felkerült személyek közül titkos szavazással megválasztani a választókerületének elnökét,
területi szervezete küldöttgyűlésének és a MOK
országos küldöttközgyűlésének küldötteit.
Az erre vonatkozó tájékoztató levél, jelölőlapok és elfogadó nyilatkozatok a választási névjegyzékben szereplő
tagok részére 2019. március 21-én postai úton feladásra
kerültek.
A jelölőlapokon szereplő funkciókra a mellékelt jelölőlapok segítségével állíthat jelölteket. Jelöltek azok
a kamarai tagok lesznek, akiket Ön a jelölőlapon név
szerint megnevezett, és akik saját elfogadó nyilatkozatukon előzetesen megjelölték azt a funkciót, amelyre
Ön jelölte. Tájékoztatjuk, hogy a választókerületekhez
tartozó tagok neve és nyilvántartási (orvosi bélyegző)
száma, valamint a választási szabályzat szervezetünk
www.kamara.fogorvos.hu honlapján megtalálható. Mivel
Ön a kamarai tagok bizalmából különféle funkciókra
jelölést kaphat, tisztelje meg tagtársait azzal, hogy a levélben mellékelt jelölést elfogadó nyilatkozatokon bejelöli
azokat a tisztségeket, illetve testületi tagságokat, amelyeket – jelölése esetén – kész elfogadni.
A jelölőlapok és az elfogadó nyilatkozatok beérkezési határideje: 2019. április 30. (kedd) 12.00 óra
Visszaküldési helye:
MOK Fogorvosok Területi Szervezete Postacím: 1068
Budapest, Szondi u. 100., fax: +36-1-269-18-76, e-mail:
kamara@fogorvos.hu (szkennelve). E határidőn túl érkezett jelöléseket nem áll módunkban elfogadni.
A kitöltött jelölőlapok, valamint az elfogadó nyilatkozatok összevetésével kerülnek összeállításra a választás
érvényes jelöltlistái, melyeket az alábbiakban meghirdetett választási intervallum kezdete előtt egy héttel a

www.kamara.fogorvos.hu honlapunkon teszünk közzé,
így Önnek is módjában áll majd megtekinteni azokat.
Területi szervezetünk valamennyi választókerületében
egységesen a választásra 2019. május 07. és 2019. május 29.
közötti időszakban, távválasztás formájában, interneten keresztül kerül sor.
A távválasztáshoz a következő feltételeknek megfelelő
számítógépre van szüksége:
– internetkapcsolattal rendelkezzen,
– a következő böngészők valamelyike álljon rendelkezésre: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox,
Opera, Safari.
A MOK távválasztási felülete a www.valasztas.mok.hu oldalon érhető el, amit a böngésző címsorába kell begépelnie.
A szavazáshoz azonosítania kell magát a nyilvántartási (orvosi
bélyegző) számával vag y adóazonosító jelével és a születési dátumával.
Amennyiben a böngészője tanúsítvány hibára figyelmezteti, kérjük, ellenőrizze a számítógépének dátumbeállítását. Amennyiben az helyes, de a hiba továbbra
is fennáll, kérjük, ezt szíveskedjen jelezni. Az azonosítást követően a rendszer tartalmazza a szavazás lépéseire vonatkozó instrukciókat, melyeket követve véglegesítheti szavazatát. A rendszer érvénytelen adatok
esetén nem rögzíti a kísérletet. Leadott szavazatát a
rendszer nem párosítja Önnel, így a későbbiekben sem
azonosítható, hogy Ön kire szavazott.
Amennyiben a szavazáson résztvevők száma nem éri
el az adott választókerülethez tartozó tagok számának
több mint 25%-át, úgy 2019. június 17. és 2019. július 02.
közötti időszakban második választási fordulóra kerül sor.
A második fordulóban a szavazás – az első fordulóval
megegyező módon –, az első forduló jelöltjeire leadható szavazatokkal zajlik. A szavazás második fordulója
a szavazatot leadó tagok számára tekintet nélkül érvényes. Felhívjuk szíves fig yelmét, hog y az esetleges második forduló megtartására vonatkozóan újabb, postai úton megküldendő
értesítés már nem kerül kézbesítésre. Az erről szóló információ a
www.kamara.fogorvos.hu honlapon kerül majd közzétételre.
Az internettel nem rendelkező tagok számára a távválasztás lehetőségét a 1068 Budapest, Szondi u. 100. cím
alatti székhelyünkön biztosítjuk, továbbá a MOK Területi Szervezeteinek irodáiban – ügyfélfogadási időben
és előzetes telefonon történő bejelentkezés alapján – is
lehetőség van a távválasztási felület eléréséhez. További
kérdések esetén a +36-1-353-2188-as telefonszámon
készséggel állunk rendelkezésére.
MOK Fogorvosok Területi Szervezete, elnökség

MOK-figyelő
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Térítésmentes távoktatás
Jelentkezni kizárólag az OFTEX portálon keresztül
lehet. (www.oftex.hu)
Díja: a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi
Szervezete rendezett tagdíjjal rendelkező tagjai részére
térítésmentes.
Kreditpont: a továbbképzésről szóló 64/2011. (XI.29.)
NEFMI rendelet 4.§ (3) bekezdése szerint évente 20
pont írható jóvá.
Célcsoport: a fogorvosi diplomával vagy fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítéssel rendelkezők számára a tanfolyamon megszerzett pontszám a „szabadon
választható” pontok közé kerül jóváírásra.
Őszintén reméljük, hogy a kollégák minél nagyobb
számban kihasználják ezt a lehetőséget.

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete korábbi évek gyakorlatához híven folyamatosan
törekszik minél több térítésmentes továbbképzést szervezni, hogy a kollégák anyagi terheit csökkenthesse,
ezért a távoktatást 2019. évben is tagi szolgáltatásként
tagjai számára térítésmentessé tette.
Szeretnénk a kollégák „otthonába” vinni a pontszerzés lehetőségét, és őszintén reméljük, hogy növekedni
fog a felhasználói kör, és a számítógépet rendszeresen
használó táptalajon „felnövekvő” fiatal kollégák mellett
sikerül megnyernünk a középső generációt, valamint az
örökifjú idősebb korosztályt is.
A távoktatási tanfolyamokhoz folyamatos csatlakozási
lehetőség és a regisztráció biztosított.
Kódszám:

Cím:

Kreditpont: Időszak:

SE-FOG/2019.I./00029

Fogorvosi Távoktatás 2019 I.2

5

2019.05.01 – 2019.06.16.

SE-FOG/2019.II/00001

Fogorvosi Távoktatás 2019 II.1

5

2019.07.01 – 2019.10.01.

SE-FOG/2019.II/00011

Fogorvosi Távoktatás 2019 II.2

5

2019.10.02 – 2019.12.01.

Dr. Hermann Péter
elnök

Tájékoztatás továbbképzésekről
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt tagságot, hogy az elfogadott szakmai továbbképzések jegyzékét az alábbi
internet-elérhetőségen találják meg: www.oftex.hu.
A fenti oldalon tájékozódhatnak a továbbképzési

programokról, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszámról, a továbbképzések szervezőiről
és egyéb paramétereiről.
Közzéteszi: MOK Fogorvosok Területi Szervezete

Kisvárdán TB-vel szerződött, 5240 fős vegyes
fogászati praxis a rendelő teljes felszerelésével
eladó. Ár: megegyezés szerint.

Fogorvos kollégákat keresünk Fejér és
Veszprém megyei rendelőink helyettesítésére,
rész- vagy teljes munkaidőben.

Érdeklődni: +36-20/958-2108

További információ és jelentkezés:
+36-30/573-4641

E-mail: dr.balogh46@freemail.hu

EURODENT kezelőegység, új típus érkezése
miatt bemutatóteremből eladó. Gazdagon
felszerelve, fényes turbinatömlő és
mikromotorok, polimerlámpa, cauter, depurátor,
puszter, orálkamera, monitor, amalgám
szeparátor, steril vízrendszer.
Érdeklődni: 06-30/856-3530.

Győr frekventált helyén fogorvosi
magánrendelő eladó
a hozzátartozó egyéb tevékenységre
alkalmas helyiséggel (54 m2).
Érdeklődni: 06-30/298-5378 telefonon.
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Továbbképzés

Távoktatás
A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat távoktatási rendszerében az on-line továbbképzésben
meghirdetett közlemények bibliográfiája és a vonatkozó tesztvizsgakérdések a http://www.oftex.hu.hu
internetes oldalon olvashatók.

Dr. Frank Spear

Dr. Pénzes Dorottya, Dr. Kivovics Márton

Ideiglenes fogpótlások szerepe a komplex ortodonciai
és parodontális kezelésben

A fogeltávolítás során megnyílt arcüreg ellátása. Dentális
eredetű krónikus sinusitis ellátása 1. rész

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/1. 6.

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/1. 14.

Dr. Robert A. Lowe

Dr. Balogh Enikő, Dr. Horváth János, Dr. Németh Orsolya,
Dr. Kivovics Péter

Preparálás nélküli héjak: egy reális lehetőség

A 3D nyomtatás és hatása a digitális ortodoncia fejlődésére

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/1. 18.

Magyar Fogorvos, XXVIII. évf. 2019/1. 32.

Rendezvény
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Továbbképzés,
avagy tudásunk a jövőről
Idén januárban huszadik alkalommal került megrendezésre a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikájának szakmai továbbképzése. A program korábban
csak az egyetem munkatársainak belső továbbképzését célozta, mely köszönhetően az évről évre növekvő
érdeklődésnek, idővel nyitottá vált, így a rendezvényen
idén is szép számmal köszönthettük köreinkben az
újdonságok iránt érdeklődő kollégáinkat.
Az eseményt prof. dr. Hermann Péter, a Semmelweis
Egyetem Oktatási Rektorhelyettesének és dr. Gerber
Gábor, a Fogorvostudományi Kar Dékánjának rövid
köszöntője nyitotta meg. Főbb gondolataik a fogorvoslás
jövőjére fókuszáltak, melynek origójába a színvonalas és
az innovációkat követő továbbképzéseket helyezték.
Az első előadást dr. Szlávik János tartotta, melynek témája
„Miért emelkedik a HIV fertőzöttek száma hazánkban”
volt. Ezzel kapcsolatosan kiemelte, hogy a terápia sikerességét nagyban befolyásolja a szűrőprogramok hatékonysága, illetve a kollégák felelőssége a páciensek
tüneteinek felismerésében. A másik virológiával kapcsolatos előadást dr. Werling Klára tartotta, melynek
fókuszában a Hepatitis C vírus és a fertőzés fogorvosi
vonatkozásai álltak.
Folytatásként a fogpótlástan és az endodoncia mindennapjait átölelő témájú előadásokat hallhattunk. Mivel
egyetemünk két klinikája is kiemelkedő szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a digitális fogászatban, így az előadások témáját leginkább ez határozta meg.
A Konzerváló Fogászati Klinika alapos mérlegelés után,
két éve szerezte be a Planmeca Chairside rendszerét,

Prof. dr. Hermann Péter
köszöntötte a résztvevőket

Dr. Gerber Gábor,
a Kar dékánja

melynek klinikai tapasztalatairól dr. Nagy Zsolt Andrástól hallhattuk. Ez a rendszer azt a lehetőséget biztosítja
a fogorvosnak, hogy a fogtechnikai laboratórium helyett
az orvos maga tervezzen kisebb kiterjedésű fogpótlásokat, jellemzően inlayt, szóló monolitikus koronát, esetleg
rövidebb hidakat. Figyelembe véve, hogy az ilyen szoftveres tervezések kellő gyakorlattal rövid időt vesznek
igénybe és pontos eredményt nyújthatnak, elgondolkodtató, hogy milyen további lehetőségek rejlenek ezekben a
rendszerekben.
A digitális fogászattal egyetemünkön elsőként a Fogpótlástani Klinika kezdett el foglalkozni 2011-ben.
A kezdeti néhány érdeklődőt számláló digitális fogászati
munkacsoport napjainkban már közel húsz főre nőtte ki
magát. Az elmúlt évek tapasztalatait dr. Borbély Judit,

Nyugdíjba vonulás miatt, Kisbéren, NEAK finanszírozott, fogorvosi körzet praxisjoga eladó.
Érdeklődni: 06-30/939-3315 telefonszámon.

Tervezett nyugdíjba vonulás miatt Budapesten,
szakorvosi rendelőintézetben felnőtt fogorvosi
körzet praxisjoga eladó.
Érdeklődni lehet este 7 és 8 között.
Tel.: 06-30/485-2557

Sopronban a Füredi sétányon hosszú távra
kiadó liftes házban, első emeleten, kétszékes,
teljesen felszerelt fogorvosi rendelő.
Tel.: +36-99/505-256, info@i-dentic.com

42

Magyar Fogorvos 2019/1

Dr. Szlávik János előadás közben

Rendezvény

A dr. Borbély Judit vezette digitális munkacsoport

A Fogpótlástani Klinika 2011 óta foglalkozik digitális fogászattal

a Fogpótlástani Klinika docense, néhány érdekes eset
bemutatásán keresztül osztotta meg kollégáival. Egyedülálló módon a munkacsoport egy éve nem kisebb feladatot tűzött ki maga elé, mint hogy a magyar fogászati
piacon található gyártók intraorális szkennereit megismerjék és objektív szempontok szerinti összehasonlítást
állítsanak össze. Az értékelés szempontjait és a tesztelésen első körben átesett intraorális szkennerek eredményeit a kutatócsoport tagjai külön mutatták be.
Dr. Róth Ivettől megtudtuk, hogy a Trios 3 az intraorális
szkennerek területén piacvezetőnek számító termék,
amely labside és chairside rendszerként is alkalmazható.
Számos innovációja új kezelési utakat nyit, és magasabb
esztétikájú, valamint minőségi fogpótlások készítését
teszi lehetővé.

Győr történelmi belvárosában működő
fogorvosi rendelő lakással vagy anélkül
bérbe adó vagy eladó.
Telefon: 06-30/969-1018.

Dr. Vitai Viktória mutatta be a Planmeca Emerald szkennerét, amely már teljes fogív szkennelésére is alkalmas,
ezzel bővítve a szék melletti munkafolyamatok lehetőségeit, mint tanulmányi minták készítése, fogszabályozás, nagyobb méretű restaurációk készítése, implantátum
behelyezésének és protetikai ellátásának tervezése.
Dr. Dankó Mariann a Straumann cég DWIO nevű
szkennerét ismertette, melynek kifejlesztésekor az ergonómiára és az infekciókontrollra fektettek nagy hangsúlyt. Ennek jegyében az eddig vizsgált szkennerfejek
közül a legkisebb, legkönnyebb, a turbina méretére és
súlyára leginkább hasonlító ez a készülék. Az optimális
infekciókontroll kialakítása érdekében hang- és jelvezérlést tesz lehetővé, mellyel egyedülálló társai közt, nem
utolsósorban eddigi in vitro vizsgálataikban a leggyorsabbnak bizonyult.
Dr. Czigola Alexandra az AADVA rendszert ismertetve elmondta, hogy a GC cég által Magyarországon
egyedülállóként forgalomba hozott japán fejlesztésű
szkennere pillekönnyű és kisméretű kézidarabjával egyaránt alkalmas modellek, illetve a páciensek teljes fogívének szkennelésére is.
Ennek köszönhetően világossá vált, hogy a gyártói paramétereken túl számos szempont alapján választhatunk,
amikor egy ilyen rendszer megvásárlása mellett döntünk. Átfogó vizsgálatukban komplex képet kaphattunk a
bemutatott szkennerek használhatóságáról, pontosságáról
és az adott rendszerek kiemelkedő jellemzőiről. Az ilyen

Eladó 5944 fős vegyes fogorvosi praxis
Tahitótfaluban, új Stern Weber kezelőegységgel,
digitális röntgennel, klímával.
Ár: egyéves NEAK finanszírozás.
Elérhetőség: fogorvos.tahitotfalu@gmail.com

Rendezvény

Közel 30 év innovációját és a fogászat digitális fejlődését foglalta össze
dr. Marada Gyula

vizsgálatok azért fontosak, mert egyre több praxis ruház
be különböző rendszerekbe, azonban főként releváns
ismeretek nélkül, ajánlások útján választanak. A Fogpótlástani Klinika minden érdeklődő kolléga számára elérhetővé teszi ezt az összehasonlítást és tudást.
A Pécsi Egyetemről dr. Marada Gyula érkezett hozzánk, aki a „Fogászati CAD/CAM rendszerek evolúciója” című előadásában ismertette azt a fogászatot megreformáló, mérnöki innovációs teljesítményt, mely közel
30 év alatt a digitális megoldások tárházát tette elérhetővé a fogorvosok számára. Ennek köszönhetően számí-
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tógépes modellezéssel képesek vagyunk olyan komplex
mozgások modellezésére is, mint az állkapocsízület. Dr.
Körmendi Szandra előadásán a virtuális artikulátorok
fejlődésével, a virtuális térben történő artikuláció egyre
pontosabb lehetőségeivel ismerkedhettünk meg. Ezeknek
a szoftvereknek a gyakorlati jelentősége messze túlmutat a fogpótlástanban betöltött szerepén, hiszen komplex
ortodonciai és gnatológiai kezeléseknél is kimagasló segítséget nyújthatnak az orvosnak.
A nap utolsó digitális témájaként dr. Ábrám Emese előadása az új kerámia anyagok komplex optikai vizsgálataival szerzett eredményeit mutatta be. Dr. Berze Ildikó záró
előadásában az abszolút izolálással kapcsolatos hasznos
tanácsait és tapasztalatait osztotta meg velünk.
A rendezvény második napján hagyományosan a Fogorvostudományi Kar Kari Pályázati mini konferenciája került megrendezésre, melynek négy szekciójában
16 kutató orvos vázolta fel eddigi eredményeit és jövőbeli terveit.
Az elmúlt két nap összegzéseként elmondható, hogy a
konferencia egyértelműen a fogászati innovációkról szólt,
melyben kiemelkedően hangsúlyos szerepet kapott az a
digitális forradalom, amely már nem a távoli jövő víziója,
hanem a hétköznapokban is teret hódító gyakorlat.
Dr. Palaszkó Dénes
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Töméskészítés
kompromisszumok nélkül
Egyre kevesebbet lehet fogorvosi rendelőben azt a kérdést hallani, hogy a tömés amalgámból, vagy fogszínű tömőanyagból
készüljön. Az 1950-es években bevezetésre került Bowen-féle
műgyantáról akkor talán nem is gondolták, hogy forradalmasítja a konzerváló fogászatot. Az anyagot szeretjük, ismerjük,
de túlzás lenne azt mondani, hogy teljes mértékben elégedettek vagyunk vele. Számos hátrányos tulajdonsága miatt a
kompozitok kutatása és fejlesztése a digitális fogászat hajnalán
is a gyártók egyik legfőbb csapásiránya.
A műgyanta alapú tömőanyagok egyik legfőbb hátránya maga
a műgyanta. Zsugorodásával nagymértékben hozzájárul a
kompozitból készülő tömések élettartamának jelentős csökkenéséhez, ami akár a széli részek mentén kialakuló szekunder kárieszre, akár esztétikai problémákra vezethető vissza.
Mindezek mellett, szabad monomertartamának szövetkárosító tulajdonságáról is közlemények százai születtek.
1959-ben Richard P. Feynmann Nobel-díjas ﬁzikus még csak
vizionált egy olya jövőről, ahol lehetőség nyílik az extrém miniatürizálásra. Ma már tudjuk, hogy akkor a nanotechnológia alapjait fektette le. De hogyan is kapcsolódik a ﬁzikának és kémiának ezen ága a fogászati anyagokhoz? A kompozitok ﬁzikai
tulajdonságai elsősorban annak töltőanyagától függnek. Ahogy
egyre kisebb töltőanyagot sikerült előállítani, úgy javultak az
anyag ﬁzikai és esztétikai tulajdonságai is. Javult a polírozhatóság, de a zsugorodás még mindig komoly problémát jelentett.
A nanoméretű töltőanyag, vagyis a 100 nm-nél kisebb méretű
részecskék sikeres beépítése a tömőanyagba, nem várt távlatokat nyitott meg a fejlesztőmérnökök előtt.
A nanorészecskéket tartalmazó tömőanyagok felszíne polírozással a hagyományos tömőanyagokhoz képest sokkal simább felszínt eredményez. Abrázió hatására a hagyományos kompozitok
töltőanyagától eltérően a nanorészecskék kiszakadása nem jellemző az erősebb kötődésnek köszönhetően. A mégis leváló
részecskék pedig kisméretűek, a látható fény hullámhosszához képest is kisebbek. Ennek köszönhetően a kiváló részecske
helyén a fény nem verődik vissza, és így a felszíni érdesség
szabad szemmel nem is érzékelhető. A nanoﬁl töltőanyagok
magasabb transzlucenciája a tömőanyagot még inkább hasonlóvá teszi a természetes fogszövetekhez. Ez a magas fokú esztétika ráadásul kiváló kopásállósággal is párosul. A nanoﬁl

kompozitok így a mikroﬁl kompozitok esztétikai tulajdonságait
képesek ötvözni a hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságaival, kibővítve ezzel felhasználási területüket.
A VOCO mérnökeinek ezeket a fejlesztéseket is sikerült túlszárnyalniuk, hiszen a nanotechnológia lehetővé tette egy korábbi
kutatásnak, az ORMOCER technológiának a felélesztését és tökéletesítését. Az ORMOCER-ekben nincs hagyományos értelemben
vett klasszikus monomer (Bis-GMA, TEGDMA, HEMA stb.) így
teljes mértékben biokompatibilisek. Utóbbit számos citotoxicitási
vizsgálat is alátámasztotta. Az ORMOCER kémiai szerkezete is
eltérő, felszínén a hagyományos műgyantákhoz képest nagyságrendekkel több térhálósító egység található, így nincs lekötetlen
monomer. A szilícium-oxid gerinchálózatnak köszönhetően pedig
a zsugorodása is sokkal kisebb, mint a metakrilát monomert tartalmazó társainak.
Miután a VOCO Admira Fusion néven forgalomba hozta forradalmi újdonságnak számító tömőanyagát, megjelent ennek
folyékony változata is. Az Admira Fusion Flow-ban a töltőanyagtartalmat csak minimálisan csökkentették (84%-ról 74%-ra),
biztosítva ezzel a hasonló anyagokhoz képest alacsonyabb zsugorodási értéket.
A sorban a következő az Admira Fusion x-tra volt. Ahogy a többi
dentinhelyettesítő kompozitnak is, ennek is a töméskészítés egyszerűsítése a legfőbb célja. A nanotechnológiának a már korábban említett kiváló fényáteresztő képessége lehetővé teszi a
korábbiaktól eltérő, akár 4 mm rétegvastagságú tömőanyag
tökéletes polimerizációját is. Az egyedülálló esztétikai tulajdonságának és kaméleon effektusának köszönhetően nincs szükség
színválasztásra, egyetlen univerzális szín alkalmazható valamenynyi kavitás esetén. Mindezek, és az a tény, hogy alkalmazásakor külön alábélelés készítésére sincs szükség, az Admira Fusion
x-tra-t egy rendkívül könnyen és sokoldalúan használható és
ráadásul biokompatibilis tömőanyaggá teszi.
Végül az Admira Fusion x-base folyékony, akár 4 mm vastagságban alkalmazható taggal vált teljessé az ORMOCER tömőanyag
család. Poszterior régióban gyorsan, ugyanakkor kitűnő széli
záródás mellett építhetünk fel vele tömésalapot, amelyet csak
okkluzálisan kell 2 mm vastag fedőtöméssel ellátnunk.
Dr. Marada Gyula

AZ EGYETLEN ELLENÉRV
AZ ADMIRA FUSION
HASZNÁLATÁVAL SZEMBEN
CSAK 17ÿ/ SZÁRMAZHAT.

MWLV]W¢QNHU¢PLDW·PĀDQ\DJ
Semmi más, csak lenyűgöző előnyök:
1) Nincsenek klasszikus monomerek, nincs lekötetlen monomer!
2) Páratlanul alacsony szintű polimerizációs zsugorodás!
3) Univerzálisan felhasználható a teljesen megszokott
kezelhetőséggel!
.ªUM½NRVV]DPHJYHO½QNKRJ\PLO\HQªUYV]´OKDWQD
H]HNNHOV]HPEHQƧKDPªJLVWDO¢OQDHJ\HW

VOCO GmbH · Németország · www.admira-fusion.dental
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Rendezvény

Beszámoló a IV. MAFIT-estről

1

2

A Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága (MAFIT)
2019. március 1-jén az Építészpincében megrendezte a
IV. Mafit-estéjét. A rendezvény elsődleges célja az volt,
hogy az implantológia aktuális kérdéseit a társasági
tagok kötetlen környezetben, baráti beszélgetések keretében megvitassák. A MAFIT vezetőségének nagyon
fontos a társaság tagjaival történő közvetlen kapcsolattartás, amire ezek az esték nagyon jó lehetőséget adnak.
Az eseményre több mint 70 résztvevő jelentkezett, köztük sokan fiatal orvosok, de nem hiányoztak a nagy
szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák sem. Három
korábbi elnök is részt vett a rendezvényen. A résztvevők szép száma is azt bizonyította, hogy sokunkban van
igény arra, hogy munkán kívül is találkozhassunk egymással, és a társaság vezetősége közvetlenül beszéljen
tevékenységeiről a tagokkal. A rendezvényt dr. Tálos
Mariann vezetőségi tag és dr. Joób-Fancsaly Árpád, a
MAFIT elnöke szervezte, a MAFIT vezetőségének
támogatásával (1. kép).
A köszöntőket követően, kerekasztal-beszélgetés keretében prof. dr. Nagy Katalin beszámolt a tavaszi, szegedi Paroimplant Kongresszus előkészületeiről (2. kép).

5

3

4

Elmondta, hogy Dél- és Közép-Amerikai országok
(Brazília, Mexikó) híres előadóit sikerült megnyerni a
részvételre.
Ezt követően Vajdovich Nóra és dr. Hangyási Dávid
beszámoltak a SZTE Fogorvostudományi Egyetem és
a DenTi System Kft. által közösen végzett kutatásról, a
periimplantitiszen átesett betegek számára is alkalmazható implantátumok fejlesztési eredményeiről (3. kép).
Ezt követően dr. Mühl Attila a fréztechnikával készített egyedi implantátumfejek buktatóiról, dr. Menyhárt
Károly a fogászati asszisztensnő képzés hiányosságairól
beszélt.
Végül Luther Ervin az Ossix csontpótló család membránjáról, annak előnyeiről számolt be (4. kép). A szakmai program végén a ráépített implantológiai szakvizsgával kapcsolatos kérdések megválaszolása és az
EESZT bevezetésével kapcsolatos információk megosztása következett.
A hosszúra nyúlt kerekasztal-megbeszélés is bizonyította, hogy milyen fontosak ezek az esték, és a tagságban milyen sok kérdés merül fel, amit ilyenkor a vezetőség tagjaival is megosztanak.
Eközben a Takler pincészet képviselője különleges
borokat kóstoltatott vendégeinkkel. Egy nagyon finom
közös vacsorával és aktív beszélgetéssel zártuk az estét
(5. kép).
Vidám, jó hangulatú társasági programmá vált az este,
ahol a kollégák mindennapi problémájukat hátrahagyva
szórakozhattak, ezzel is erősítve a szakmán belüli összefogást. Külön köszönjük szponzorainknak a sok segítséget, támogatást az est létrejöttéhez (Straumann GmbH,
SGS International, DenTi System Kft., Osstem).
Dr. Tálos Mariann, Dr. Joób-Fancsaly Árpád
az est szervezői

Hírek
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A SE Fogorvostudományi Kar közleménye
az 50 és 60 éve végzett fogorvosok részére
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara
örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre
jubileumi díszoklevelet adományoz.
Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1959-ben és 1969-ben szerezték
meg, és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,
az arany és gyémánt díszoklevél elnyerése érdekében
2019. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni

Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a
kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címen
nyújthatják be kérelmüket.
A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a
diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és
értesítési címet.
A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2019.
szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a
pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.

Évfolyam-találkozó
Ezúton értesítem az 1979-ben végzett évfolyamtársaimat,
hogy negyvenéves találkozónkat a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrumának
(1088 Budapest, Szentkirályi utca 47.) aulában ünnepeljük, zenés vacsorával, vetítéssel 2019. június 15-én, szom-

baton 14 órától. Kérlek, értesítsétek a társainkat. A jelentkezéseket a toth.zsuzsanna@dent.semmelweis-univ.hu
email címen vagy a +36-20/530-1302 telefonszámon
várom.
Tóth Zsuzsanna
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Nekrológ

In memoriam

Dr. Orosz Mihály
c. egyetemi tanár
1945–2019

Orosz Mihály professzor elment, váratlanul, gyorsan!
1945 novemberében született, a háború után, egy kis Tisza-parti faluban, földműves családba. Az általános iskolát Balsán, a gimnáziumot Nyíregyházán végezte. Sorkatonai szolgálatának teljesítése után
kezdte meg egyetemi tanulmányait. Mint a ,,nép gyermekét” a hatvanas-hetvenes években egyetemistaként a KISZ ,,elcsábította”, de nem tudta elvenni tőle a hitét, az emberségét. Mint KISZ vezető sosem gátolt, csak segíteni igyekezett.
A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karát summa cum laude minősítéssel végezte el, utána a Szájsebészeti és Fogászati Klinikára került, ahol gyorsan, szinte nélkülözhetetlenné vált. Egyedülálló vezetői kvalitásainak köszönhetően, már
tanársegédként Vámos Imre professzor helyettese lett.
1985–91-ig a Főváros egészségügyi vezetésében dolgozott, az utolsó két évben főosztályvezetőként. 1992–1999-ig a Dentalcoop
vezetője, 1999-től a Kútvölgyi Kórházban működő, a Fogorvostudományi Kar II. sz. részlegének szájsebész főorvosa.
Az orvostudományok kanditátusa, értekezését 1981-ben védte meg.
1990-ben a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanári címét nyerte el.
Az Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikával mindvégig szoros kapcsolatot tartott, és 2004-ben újra a Klinika tagja
lett. Tanácsait, javaslatait, finom meglátásait a Klinika minden dolgozója nagyra értékelte és igényelte is. A kollegákkal, orvosokkal, szakdolgozókkal bensőséges kapcsolatot tartott. A szobája szinte zarándokhellyé vált, neki könnyen kiöntötték lelküket, ő pedig mindig, mindenkinek igyekezett segíteni.
Betegeivel egyedülállóan közeli kapcsolatba került, bíztak benne, és nagyon tisztelték.
Igen jó, okos és bölcs szervező volt, hihetetlen memóriával. Nem véletlenül lett szinte minden magyar fogorvosi szakmai és társadalmi szervezet vezetőségi tagja. Több mint 40 éven át volt a tagja a Magyar Fogorvosok Egyesülete Vezetőségének, 10 éven át
Főtitkár, majd alelnök. Két ciklusban a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának titkára, majd az új Szakmai Kollégium Fogés Szájbetegségek Tanácsának elnöke. A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaságnak alapító tagja, több cikluson keresztül
alelnöke, az utolsó pillanatig vezetőségi tagja volt. Elnyerte a Társaság rangos, „Szájsebészetért” kitüntetését.
A Fogorvosi Szemle és a Magyar Fogorvos szerkesztőbizottsági tagja, a Dental Hírek szerkesztője volt.
Tanácsaira szinte az egész fogorvosi társadalom igényt tartott. A vitás kérdések megoldása során igyekezett jó kompromisszumokat kötni.
1997-től a ,,Praxisszervezés” tantárgy előadója. A fogorvosi asszisztensek számára írt kétkötetes tankönyve máig fontos támpont a nővérek számára. Több mint 100 tudományos dolgozata mellett 4 egyetemi tankönyv társszerzője. Az általános orvosok
és orvostanhallgatók számára társszerzőként szerkesztett tankönyve 2012-ben jelent meg, nagy siker volt. Több mint 120 tudományos előadást tartott, szinte a világ minden részén, az Egyesült Államoktól Koreáig. Munkásságát több fontos, tudományos és
állami kitüntetéssel értékelték. Az Egészségügy Kiváló Dolgozója, a Munka Érdemrend arany fokozata, Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt, Semmelweis Egyetem Pro Universitate díj kitüntetettje. Ezen kitüntetéseket részben a rendszerváltás előtt és után
kapta. Munkáját olyan szakmai tudással és erkölcsi fölénnyel végezte, hogy amit létrehozott, minden időben megkérdőjelezhetetlenül elismerték, értékelték, és még legelszántabb ellenfelei is tisztelték.
Haláláig aktívan dolgozott, addig – ahogy mondta – ameddig érzi, hogy szükség van rá. Most is, ma is úgy gondoljuk, hogy itt van
köztünk. Segít, mert mindig segített.
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett
nekem az igazság koronája…”
Pál Apostol

Dr. Szabó György
egyetemi tanár

Dr. Barabás József
egyetemi tanár
professor emeritus

GYORSAN FELSZÍVÓDÓ
LÁGY KAPSZULA*

A gyomor-bélrendszer bizonyítottan
jobban tolerálja, mint az ibuprofen
folyadék kapszulát.1
GlaxoSmithKline-Consumer Kft., 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Tel.: +36 1 225 5800, www.gsk.hu, CHHU/CHVOLT/0029/18, elkészítés dátuma: 2018. 04. 13. Diklofenák-kálium
hatóanyagú, vény nélkül kapható gyógyszer. A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport. * Diklofenák-kálium tablettához képest.
1
Forrás: Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula Alkalmazási Előírás; C. Hawkey at al., Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Endoscopic evaluation of the gastro-duodenal
tolerance of short-term analgesic treatment with 25 mg diclofenac-K liquid capsules; Aliment Pharmacol Ther. 2012; 35 (7): 819-27.

Tájékoztató anyag egészségügyi dolgozók számára • &DWDȵDP'ROR5DSLGPJO£J\NDSV]XODȏ+DWµDQ\DJ 25 mg diklofenák-káliumot tartalmaz lágy kapszulánként. )DUPDNRWHU£SL£VFVRSRUW Gyulladásgátlók és
reumaellenes készítmények, nem-szteroid ecetsav-származékok és rokon vegyületek, $7&NµG M01AB05 -DYDOODWRN)£MGDORPFVLOODS¯W£VIHMI£M£VIRJI£M£VPHQVWUX£FLµVI£MGDORPUHXPDWROµJLDL«VL]RPHUHGHWĳ
I£MGDORPK£WI£M£V0HJI£]£V«VLQȵXHQ]DW¾QHWHLQHNNH]HO«VH L]RPI£MGDORPWRURNI£M£V EHOH«UWYHDO£]DWLV$GDJRO£V«VDONDOPD]£V Adagolás:$QHPN¯Y£QDWRVKDW£VRNHOēIRUGXO£VDPLQLP£OLVUDFV¸NNHQWKHWē
KDDW¾QHWHNNH]HO«V«UHDOHJNLVHEEKDW£VRVGµ]LVWDV]¾NV«JHVOHJU¸YLGHEELGHLJDONDOPD]]£N)HOQēWWHN«V«YHVYDJ\LGēVHEEJ\HUPHNHN$SDQDV]RNPHJMHOHQ«VHHVHW«QNH]GēDGDJN«QWPDMGV]¾NV«J
HVHW«QµU£QN«QWO£J\NDSV]XODµUDDODWWOHJIHOMHEEO£J\NDSV]XOD PJ DONDOPD]£VDMDYDVROW2UYRVLHOOHQēU]«VQ«ON¾OD&DWDȵDP'ROR5DSLGPJO£J\NDSV]XO£WFVDNU¸YLGLGHLJF«OV]HUĳDONDOPD]QL
)£MGDORPFVLOODS¯W£VF«OM£UDQDSLJO£]FVLOODS¯W£VF«OM£UDQDSLJMDYDVROWKDV]Q£OQLAz alkalmazás módja:$O£J\NDSV]XO£NDWHJ«V]EHQHJ\SRK£UY¯]]HOF«OV]HUĳEHYHQQL$PD[LP£OLVKDW«NRQ\V£JHO«U«V«UHD
&DWDȵDP'ROR5DSLGPJO£J\NDSV]XO£W«WNH]«VHOēWWNHOOEHYHQQL6SHFL£OLVEHWHJFVRSRUWRN*\HUPHNHN«VVHUG¾OēN «YDODWW «YHV«OHWNRUDODWWD&DWDȵDP'ROR5DSLGPJO£J\NDSV]XODDONDOPD]£VD
nem javasolt. (OOHQMDYDOODWRN$N«V]¯WP«Q\KDWµDQ\DJ£YDOYDJ\E£UPHO\VHJ«GDQ\DJ£YDOV]HPEHQLW¼O«U]«NHQ\V«J$NW¯YJ\RPRUYDJ\E«OIHN«O\Y«U]«VYDJ\SHUIRUDWLR$]DQDPQ«]LVEHQV]HUHSOēNRU£EEL16$Ζ'
NH]HO«VVHO¸VV]HI¾JJēJDVWURLQWHVWLQDOLVY«U]«VYDJ\SHUIRUDWLR$NW¯YYDJ\D]DQDPQ«]LVEHQV]HUHSOēUHNXUUHQVSHSWLNXVIHN«O\YDJ\Y«U]«V N«WYDJ\W¸EEHJ\P£VWµOI¾JJHWOHQEL]RQ\¯WRWWIHN«O\YDJ\Y«U]«V $
WHUKHVV«JKDUPDGLNWULPHV]WHUH6¼O\RVP£MYDJ\YHVHHO«JWHOHQV«J'LDJQRV]WL]£OWSDQJ£VRVV]¯YHO«JWHOHQV«J 1<+$ΖΖΖ9VW£GLXP LVFKDHPL£VV]¯YEHWHJV«JSHULI«UL£VDUW«ULDEHWHJV«J«VYDJ\FHUHEURYDVFXODULVEHWHJV«J0£VQHPV]WHURLGJ\XOODG£VJ£WOµV]HUHNKH] 16$Ζ' KDVRQOµDQD&DWDȵDP'ROR5DSLGLVHOOHQMDYDOOWRO\DQEHWHJHNQ«ODNLNQ«OD]DFHWLOV]DOLFLOVDYYDJ\P£V16$Ζ'DVWKP£VURKDPRWXUWLFDUL£WYDJ\
akut rhinitist vált ki. 1HPN¯Y£QDWRVKDW£VRNPHOO«NKDW£VRN*\DNRUL Ȳ  Idegrendszeri betegségek és tünetek:)HMI£M£VV]«G¾O«V$I¾O«VD]HJ\HQV¼O\«U]«NHOēV]HUYEHWHJV«JHL«VW¾QHWHL9HUWLJR
(P«V]WēUHQGV]HULEHWHJV«JHN«VW¾QHWHN+£Q\LQJHUK£Q\£VKDVPHQ«VHP«V]W«VL]DYDUKDVLI£MGDORPȵDWXOHQWLDFV¸NNHQW«WY£J\0£M«VHSHEHWHJV«JHNLOOHWYHW¾QHWHN$WUDQV]DPLQ£]V]LQWHNHPHONHG«VH$EēU«V
D EēU DODWWL V]¸YHW EHWHJV«JHL «V W¾QHWHL %ēUNL¾W«V 1HP J\DNRUL  Ȳ    6]¯YEHWHJV«JHN «V D V]¯YYHO NDSFVRODWRV W¾QHWHN 3DOSLWDWLR PHOONDVL I£MGDORP V]¯YHO«JWHOHQV«J P\RFDUGLDOLV LQIDUFWXV
5LWND Ȳ  Immunrendszeri betegségek és tünetek:7¼O«U]«NHQ\V«JLUHDNFLµNDQDȴOD[L£VDQDȴODNWRLGUHDNFLµN EHOH«UWYHDK\SRWRQL£W«VDVRNNRW Idegrendszeri betegségek és tünetek: AluszékoQ\V£J/«J]ēUHQGV]HULPHOONDVL«VPHGLDVWLQDOLVEHWHJV«JHN«VW¾QHWHN$VWKPD EHOH«UWYHDG\VSQR«W (P«V]WēUHQGV]HULEHWHJV«JHN«VW¾QHWHN Gastritis, gastrointestinalis vérzés, vérhányás, véres hasmenés, melaena,
JDVWURLQWHVWLQDOLVIHN«O\ Y«U]«VVHO«VYDJ\SHUIRUDWLRYDOLOOHWYHD]RNQ«ON¾O 0£M«VHSHEHWHJV«JHNLOOHWYHW¾QHWHN+HSDWLWLVLFWHUXVDP£MIXQNFLµ]DYDUDL$EēU«VDEēUDODWWLV]¸YHWEHWHJV«JHL«VW¾QHWHL8UWLFDULD
OWDO£QRV W¾QHWHN D] DONDOPD]£V KHO\«Q IHOO«Sē UHDNFLµN 2HGHPD 1DJ\RQ ULWND    9«UN«S]ēV]HUYL«VQ\LURNUHQGV]HULEHWHJV«JHN«VW¾QHWHN 7KURPERF\WRSHQLD OHXNRSHQLD DQDHPLD EHOH«UWYH D
KDHPRO\WLFXV«VDSODVWLFXVDQDHPL£W DJUDQXORF\WRVLVImmunrendszeri betegségek és tünetek:$QJLRHGHPD EHOH«UWYHD]DUFRHGHP£W 3V]LFKL£WULDLNµUN«SHN'H]RULHQW£FLµGHSUHVV]Lµ£OPDWODQV£JV]RURQJ£V
U«P£OPRN LQJHUO«NHQ\V«J SV]LFKRWLNXV UHDNFLµN Idegrendszeri betegségek és tünetek: 3DUDHVWKHVLD PHPµULD]DYDU FRQYXOVLµN WUHPRU DVHSWLFXV PHQLQJLWLV G\VJHXVLD FHUHEURYDVFXODULV HVHP«Q\HN
Szembetegségek és szemészeti tünetek:/£W£VURPO£VKRP£O\RVO£W£VNHWWēVO£W£V$I¾O«VD]HJ\HQV¼O\«U]«NHOēV]HUYEHWHJV«JHL«VW¾QHWHL7LQQLWXVKDOO£VFV¸NNHQ«VÉrbetegségek és tünetek:+\SHUWRQLDYDVFXOLWLV
/«J]ēUHQGV]HULPHOONDVL«VPHGLDVWLQDOLVEHWHJV«JHN«VW¾QHWHN3QHXPRQLWLV(P«V]WēUHQGV]HULEHWHJV«JHN«VW¾QHWHN&ROLWLV EHOH«UWYHDQHPVSHFLȴNXVKDHPRUUKDJL£VFROLWLVW«VFROLWLVXOFHURVDYDJ\&URKQEHWHJV«J
H[DFHUE£FLµM£W FRQVWLSDWLRVWRPDWLWLV EHOH«UWYHD]XOFHUDW¯YVWRPDWLWLVWLV JORVVLWLVRHVRSKDJHDOLV]DYDURNLQWHVWLQDOLVGLDSKUDJPDEHWHJV«JSDQFUHDWLWLV0£M«VHSHEHWHJV«JHNLOOHWYHW¾QHWHNFulmináns
KHSDWLWLVP£MQHFURVLVP£MHO«JWHOHQV«J$EēU«VDEēUDODWWLV]¸YHWEHWHJV«JHL«VW¾QHWHL%XOORVXVEēUNL¾W«VHNHNF«PDHU\WKHPDHU\WKHPDPXOWLIRUPH6WHYHQVȂ-RKQVRQV]LQGUµPD/\HOOV]LQGUµPD WR[LFXV
HSLGHUPDOLV QHFURO\VLV  HU\WKURGHUPD H[IROLDWLY GHUPDWLWLV  DORSHFLD I«Q\«U]«NHQ\V«J SXUSXUD 6FK¸QOHLQȂ+HQRFKSXUSXUD SUXULWXV 9HVH «V K¼J\¼WL EHWHJV«JHN «V W¾QHWHN Akut veseelégtelenség,
KDHPDWXULDSURWHLQXULDQHSKURVLVV]LQGUµPDWXEXORLQWHUVWLWLDOLVQHSKULWLVUHQDOLVSDSLOODULVQHFURVLV 1HPLVPHUW DUHQGHONH]«VUH£OOµDGDWRNEµOQHP£OODS¯WKDWµPHJ  (P«V]WēUHQGV]HULEHWHJV«JHN«V
tünetek:ΖVFKDHPL£VFROLWLV $ȌQHPJ\DNRULȋJ\DNRULV£JV]¯YEHWHJV«JHN«VV]¯YYHONDSFVRODWRVW¾QHWHNHVHW«QQDJ\Gµ]LV¼ PJQDS KRVV]¼W£Y¼NH]HO«VUHYRQDWNR]LN$J\DNRULV£JY£UKDWµDQDODFVRQ\DEE
U¸YLGW£Y¼NLVGµ]LV¼ PJQDS NH]HO«VHVHW«Q.OLQLNDLYL]VJ£ODWL«VHSLGHPLROµJLDLDGDWRNDUUDXWDOQDNKRJ\DGLNORIHQ£NDONDOPD]£VDPHOOHWWIRNR]RWWD]DUW«UL£VWKURPERVLVRVHVHP«Q\HNNRFN£]DWD SO
V]¯YL]RPLQIDUNWXVYDJ\VWURNH N¾O¸Q¸VHQDQDJ\DGDJRN QDSLPJ PHOOHWW«VKRVV]¼W£Y¼NH]HO«VHVHW«Q$IRUJDORPEDKR]DWDOLHQJHG«O\V]£PDL2*<Ζ77£URO£V/HJIHOMHEEr&RQW£URODQGµ
$I«Q\WēOYDOµY«GHOHP«UGHN«EHQD]HUHGHWLFVRPDJRO£VEDQW£URODQGµ)HOKDV]Q£OKDWµV£JLLGēWDUWDP«Y$]DONDOPD]£VLHOē¯U£VG£WXPDGHFHPEHU2UYRVLUHQGHOY«Q\Q«ON¾OLVNLDGKDWµJ\µJ\V]HU
91  )RUJDOPD]]D*OD[R6PLWK.OLQH&RQVXPHU.IW%XGDSHVW&V¸UV]X0DJ\DURUV]£J $]DQ\DJOH]£U£V£QDNG£WXPD%Ē9(%%Ζ1)250&Ζ57.5-.2/9$66$(/$56=/(7(6
$/.$/0$=6Ζ (/ĒΘ567 $PHQQ\LEHQ WHUP«N¾QN DONDOPD]£VD VRU£Q Ȍ1HPN¯Y£QDWRV HVHP«Q\Wȋ «V]OHO N«UM¾N  µU£Q EHO¾O MHOHQWVH D +XQJDU\3+B6DIHW\#JVNFRPHPDLO F¯PHQ YDJ\ D 
WHOHIRQV]£PRQ$Y«GMHJ\HNWXODMGRQRVDYDJ\HQJHG«O\H]HWWKDV]Q£OµMDD*6.Y£OODODWFVRSRUW
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In memoriam

Dr. Kaán Miklós
1937–2018

2018. december 24-én, 81 éves korában elhunyt dr. Kaán Miklós egyetemi tanár, a Fogorvostudományi
Kar Fogpótlástani Klinika egykori igazgatóhelyettese, a Magyar Orvosi Kamara egykori elnöke.
Tisztelt Professzor Úr, kedves Miklós!
Két ünnep között kaptam a hírt fiadtól, hogy nem bírtad tovább a harcot, legyőzött a kór. Furcsa,
de az első gondolat, ami eszembe jutott, teljesen hétköznapi és földhözragadt volt, semmi magasztos. Egyszerűen az, hogy
elkéstünk. Egy éve határoztam el, hogy újra elővesszük azt a filmet, amit jó húsz évvel ezelőtt közösen készítettünk. A motivációt az adta, hogy az ifjú fogorvostan-hallgató generációt vizsgáztatva, ha valaki funkciós lenyomatvétellel kapcsolatos
tételt húz, még a legjobb tanulók esetében is hiányérzetem marad, aminek egy magyarázata lehet csak, mi csinálunk valamit
rosszul, mi nem mondunk valamit érthetően a hallgatóknak. Pedig igazság szerint a tankönyvünkben, ami hihetetlen módon
elavult mára, pont az általad jegyzett fejezetről mondható el, hogy a leginkább aktuális ma is, rajta fogott legkevésbé az idő.
Bizony, az általad leírt komplex funkcionális szemlélet ma ugyanúgy igaz és követendő, mint volt húsz éve, csak be kell tartani, és nem marad el az eredmény. Azt hiszem, nem a pátosz mondatja csak most velem, de ha ez nem magyarul született
volna, akkor nemzetközileg ünnepelt és megszámolhatatlanul citált elméletről beszélnénk. A film újravágásával azokra a
momentumokra, szakmai nüanszokra szeretnénk felhívni a figyelmet, amikről látjuk, hogy a hallgatók számára nem világosan érthetőek. Hát, ezt szerettük volna még bemutatni Neked, és a mondandónk tolmácsolásához ugyanúgy Unokád közreműködését terveztük kérni, mint amikor a Fogpótlástani Társaság emlékérmének átvételekor is Réka volt segítségünkre. Az
egyes munkafolyamatok szerinti újrarendezés a napokban készült el, amit – a hír hallatán – megnéztem még egyszer. Azt
hiszem, Te is elégedett lennél.
Az élet úgy hozta, hogy volt lehetőségem Veled többször, magánemberként is találkozni, beszélgetni, és mindig megállapíthattam, hogy egy olyan korból maradtál itt tanúként, amelyet a mai fiatal generáció csak elbeszélésekből, filmalkotásokból
ismerhet, és el sem hinné, hogy egyszer ilyen világban is éltünk.
Természetesen nem mindenben értettünk egyet, de egy dolog akkor is bizonyos volt, azonos dolgokat láttunk értéknek, megkérdőjelezhetetlennek, és ma már, az idő távolából nézve a különbségek elhalványultak, valószínűleg hozzáöregedtem, hozzáértem én is, ma már én is másként látok dolgokat, és maradt az érték, ami a közös. A tudás, előrehaladás mértékegységeként csak a munkát tudtad mindig elfogadni, ezt tartottad az egyedüli elfogadhatónak. Ahhoz az orvosgenerációhoz tartozol,
aki nagyon sokat tett azért, hogy az önállóan éppen hogy elindult fogorvosképzés friss diplomásai fogorvos doktorok legyenek, ugyanolyan tekintéllyel, elismertséggel, mint orvos társaik. Nem véletlenül lehettél a Magyar Orvosi Kamara elnöke is,
képviselve az egész orvostársadalom érdekeit.
Kedves Miklós!
Ne aggódj, mélyült negatív gerincek várnak odafönn is, nem maradsz munka nélkül. Mi idelenn igyekszünk tenni a dolgunkat, és várjuk majd véleményedet a filmről.
Nyugodj békében!
Hermann Péter

In memoriam

Dr. Rábel Judit
1939–2019

Fájó szívvel tudatjuk, hogy dr. Rábel Judit gyöngyösi fogszakorvos életének 80. évében, 2019. január 10-én hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Gyászolják gyermekei, rokonai, barátai, kollégái, akik hivatását szerető, odaadó, melegszívű
embernek ismerték.
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