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AZ EGYSÉGES TÖRZSKÉPZÉS ELMÉLETI TANFOLYAMAI 

I. Kötelező előadássorozatok (az egyetemek közös szervezésében) 

A Fogorvosi diplomával megszerezhető szakképesítések törzsképzésének  

kötelező elméleti tanfolyamai 

 

Helyszín: Semmelweis Egyetem FOK Oktatási Centrum 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47. 

 

Előadás címe 

A megtartó fogászat terápiás lehetőségei 

Diagnózis felállítása és kezelési terv 

Infekciókontroll, fogorvosi rendelő üzemeltetése, jogi ismeretek, kommunikáció és 

etikus viselkedés 

Interdiszciplináris határterületek a fogászatban 

Foghiányok kezelésének stratégiája 

 

Szakspecifikus tanfolyamok (szakirányonként) 

 

Fogpótlástan  

Előadás címe 

A temporomandibuláris ízület diszfunkciójának (TMD) diagnosztikája és terápiája 

A paro-implant-protetika és szájsebészet összefüggései 

Perio-protetikai határterületek és endo-parodontális határterületek  

Digitális Fogpótlástan 
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Endodoncia 

Előadás címe 

Határterületek a dento-alveoláris sebészet, a gyermekfogászat, a fogszabályozás, a 

parodontológia és az endodontia területén 

Fejlődési rendellenességek és fogbalesetek szövődményeinek ellátása 

Perio-protetikai határterületek és endo-parodontális határterületek 

Endodontia 

 

Gyermekfogászat 

Előadás címe 

Gyermekfogászat 

Fejlődési rendellenességek és fogbalesetek szövődményeinek ellátása 

Craniofaciális fejlődési rendellenesség interdiszciplináris vonatkozásai 

A gyermekfogászat speciális kérdései 

 

Fogszabályozás 

Előadás címe 

Határterületek a dento-alveoláris sebészet, a gyermekfogászat, a fogszabályozás, a 

parodontológia és az endodontia területén 

Fejlődési rendellenességek és fogbalesetek szövődményeinek ellátása 

Craniofaciális fejlődési rendellenesség interdiszciplináris vonatkozásai 

Orthodontiai rendellenességek kezelése 

 

Dento-alveoláris sebészet 

Előadás címe 

Határterületek a dento-alveoláris sebészet, a gyermekfogászat, a fogszabályozás, a 

parodontológia és az endodontia területén 

A paro-implant-protetika és szájsebészet összefüggései 

Craniofaciális fejlődési rendellenesség interdiszciplináris vonatkozásai 
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Aktualitások a dento-alveoláris sebészetben 

 

Parodontológia 

Előadás címe 

Határterületek a dento-alveoláris sebészet, a gyermekfogászat, a fogszabályozás, a 

parodontológia és az endodontia területén 

A paro-implant-protetika és szájsebészet összefüggései 

Perio-protetikai határterületek és endo-parodontális határterületek 

Az irányított parodontális és csont regeneráció elve és klinikai alkalmazása 

 

II. Kötelező rezidens kurzus tematika (az egyetemek külön szervezésében): 

 

1. Egészségügyi adminisztráció.  

2. Az ellátás finanszírozási kérdései.  

3. Egészségügyi gazdasági ismeretek.  

4. Népegészségügyi ismeretek.  

5. Egészségügyi és fogorvosi - praxis menedzsment. 

6. Jogi és etikai ismeretek.  

7. Kommunikációs ismeretek.  

 

III. Sürgősségi betegellátás tanfolyam az egyetemek külön szervezésébe 


