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ELŐADÁS
2013/2014. tanév, II. félév, V. évfolyam
2014. február 10 – május 17.
Előadás helye:
Előadás ideje:
Vizsgaforma:
Kredit:
Dátum
2014. 02. 12.
2014. 02. 19.
2014. 02. 26.
2014. 03. 05.

2014. 03. 12.

2014. 03. 19.
2014. 03. 26.
2014. 04. 02.

2014. 04. 09.

2014. 04. 16.

2014. 04. 23.
2014. 04. 30.
2014. 05. 07.
2014. 05. 14.

FOK, B épület Fehér terem
Szerda 14:00-15:00 (1 óra/hét)
Aláírás (5)
0

Cím
1. Szisztémás betegségben szenvedők parodontológiai
kezelése I.
2. Szisztémás betegségben szenvedők parodontológiai
kezelése II., az AIDS és a fogágy
3. Gyógyszerek alkalmazása a parodontológiai
kezelésben I. Antibiotikumok, NSAID
4. Gyógyszerek alkalmazása a parodontológiai
kezelésben II. Antiszeptikumok

Előadó
Prof. Dr. Gorzó István
egy. tanár
Prof. Dr. Gorzó István
Dr. Vályi Péter
klin. főorvos
Prof. Dr. Gorzó István

Dr. Párkányi László
5. Írásbeli demonstráció, majd előadás:
rezidens
Furkáció érintettség kezelése (cél, diagnózis, terápia,
Dr. Tián Tamás
prognózis)
rezidens
6. Parodontológiai és endodonciai kórképek kapcsolata.
Prof. Dr. Gorzó István
Fognyaki érzékenység
7. Fogszabályozás szerepe a parodontológiai kezelésben
Dr. Vályi Péter
8. Okkluzális és protetikai terápia a parodontológiában I.:
Occlusális rehabilitáció és fogmozgathatóság, fogakon
Dr. Párkányi László
elhorgonyzott fogpótlások a parodotológiában és azok
sajátosságai
9. Okkluzális és protetikai terápia a parodontológiában
II.:
Tisztán
implantátumokon,
illetve
vegyes
Dr. Párkányi László
megtámasztású fogpótlások a parodontológiában és azok
veszélyei
Prof. Dr. Gorzó István
Dr. Takács Anna
10. Írásbeli beszámoló és előadás: A parodontális
rezidens
kezelés eredményessége
Dr. Fodor Tünde
rezidens
11. Implantológia a parodontológiában. A peri- Dr. Bolya Ferenc
implantáris csont megtartását befolyásoló tényezők
fogszakorvos
Dr. Hangyási Dávid Botond
12. Mucositis és periimplantitis
tanársegéd
13. A parodontális fenntartó kezelés
Dr. Fodor Tünde
Prof. Dr. Gorzó István
14. Konzultáció
Dr. Hangyási Dávid Botond
Dr. Vályi Péter

FOG-K679
PARODONTOLÓGIA IV.
GYAKORLAT
2013/2014. tanév, II. félév, V. évfolyam
2014. február 10 – május 17.
Gyakorlat helye: FOK, 15 székes rendelő
Gyakorlat ideje: 3 óra/hét
1. csoport
Csütörtök
2. csoport
Kedd
Vizsgaforma:
Gyakorlati jegy
Kredit:
2
Gyakorlatvezetők: 1. csoport

2. csoport

Tematika:

11:00-14:00
11:00-14:00

Prof. Dr. Gorzó István egy. tanár
Dr. Bajusz Örs fogszakorvos
Dr. Fodor Tünde rezidens
Dr. Párkányi László rezidens
Dr. Hangyási Dávid Botond tanársegéd
Dr. Kertész Annamária fogszakorvos
Dr. Kajári Szilvia rezidens
Dr. Tián Tamás rezidens

Fogágybetegek kezelése
Krónikus fogágygyulladás kezelése, root planning, zárt kürett
Parodontológiai műtétek - asszisztálás

Tantárgyi követelmények:
A foglalkozásokon (előadás, szeminárium, gyakorlat) való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
 A tanrendi követelményeknek megfelelően látogassa az előadásokat és gyakorlatokat az
SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott módon.
 A jelenlét ellenőrzése névsor alapján katalógussal történik minden előadás elején.
Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
 Foglalkozások esetében, igazolt távollét esetén az igazolást mind a gyakorlatvezető, mind
az SZTE FOK Tanulmányi Osztály felé köteles bemutatni.
 Vizsgán való távollét esetén az igazolást a vizsgázó mind a vizsgáztató, mind az SZTE
FOK Tanulmányi Osztály felé köteles bemutatni.
A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik, demonstrációk) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
1. A félév során két írásbeli demonstráció teljesítése, amelyekre a tematikában feltüntetett
napon az előadás idejében kerül sor. A demonstrációk átlaga érje el a 2,0-t. Amennyiben
az átlag nem megfelelő,
a) az átlag egy alkalommal javítható írásban: pótdemonstráció. Ilyenkor az eredeti
demonstrációk és a pótdemostráció átlaga legalább 2,0 kell legyen.
b) amennyiben az átlag a pótdemonstráció után sem elégséges, egy szóbeli beszámolóra
van lehetőség.

2. A félév során legalább két gyakorlati írásbeli demonstrációra kerül sor a gyakorlatokhoz
szükséges elméleti felkészültség ellenőrzésére a gyakorlat elején, amely előre nem kerül
bejelentésre. Ezek átlaga legalább 2,0 kell legyen.
A félév elfogadásának feltételei: (elmélet és gyakorlat: FOG-K673 és FOG-K674)
2. Az elméleti órákon való részvétel az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában
meghatározott módon.
3. Teljesített írásbeli demonstrációk, amelyekre a tematikában feltüntetett napon az előadás
idejében kerül sor. A demonstrációk átlaga érje el a 2,0-t. Amennyiben az átlag nem
megfelelő
a) az átlag egy alkalommal javítható írásban: pótdemonstráció. Ilyenkor az eredeti
demonstrációk és a pótdemostráció átlaga legalább 2,0 kell legyen.
b) amennyiben az átlag a pótdemonstráció után sem elégséges, egy szóbeli beszámolóra
van lehetőség.
3. A gyakorlati órákon való részvétel az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában
meghatározott módon.
4. A gyakorlatok rendjének (1. gyakorlaton kihirdetésre kerül) betartása.
5. Megfelelő elméleti felkészültség a gyakorlatokhoz.
5.1. A gyakorlatokon történő számonkérések átlaga érje el a 2,0-t
6. Legalább három beteg teljes parodontális státuszfelvétele és elkészített kezelési terv
jóváhagyása
7. Legalább négy páciens teljes szájhigiéjének rendezése, vagy a kiindulási PSR indexek és
extra beavatkozások által számított pontok összege érje el 12 pontot
7.1. PSR 1 POH – 1 pont
7.2. PSR 2 POH – 3 pont
7.3. PSR 3 POH – 6 pont
7.4. Zárt kürett kvadránsonként 1-2 fog – 1 pont
7.5. Zárt kürett kvadránsonként 3 vagy több fog 3 pont
7.6. Gingivectómia megtartó fogászati kezeléshez – 1 pont
7.7. Fogak sínezése – extrakoronális – 1 pont
7.8. Fogak sínezése – intrakoronális – 3 pont
8. Amennyiben a hallgató önhibáján kívül nem tudta teljesíteni a 7. pontban meghatározott
követelményeket, lehetőséget biztosítunk az elmaradás pótlására
9. Amennyiben a hallgató önhibáján kívül nem tudta teljesíteni az 7. pontban meghatározott
teljesítményeket, de pontszáma eléri az évfolyam legjobb 4/5-nek (80 %), pontszámainak
átlagát, a féléve pótlás nélkül elfogadásra kerül
10. Amennyiben a hallgató, neki felróható okból (igazolatlan hiányzás, pácienssel való nem
megfelelő bánásmód miatti betegvesztés, a gyakorlaton végzendő feladat elméleti
alapjainak elégtelen ismerete miatt nem végezheti el a beavatkozást) nem teljesíti a
gyakorlati követelményeket, mérlegelés és további pótlás, beszámoló nélkül megtagadjuk
a félév elfogadását!
Vizsgára bocsátható, az a hallgató, aki mind az elméleti, mind a gyakorlati feltételeket teljesítette a félév során
Az osztályzat kialakításának módja:
Gyakorlati jegy (5): A gyakorlaton kapott jegy a gyakorlatokon elvégzett elméleti és gyakorlati munka alapján
Elméleti jegy (5); Vizsgaforma: Beszámoló (5)
Felhasználható segédletek, irodalom listáját (ajánlott irodalom):
Ajánlott irodalom:

Dr. Gera I. szerk.: Parodontológia. 2. kiadás. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2009.,
Továbbá a kiadott előadások vázlatai!

