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Iskolafogászat: a legfőbb, közel 90 
éves egészségvédelmi 

intézményrendszer

• Az iskola egészségügy gondolata Mária Terézia 
korából való (Ratio educationis)

• Hazánkban 1922 –ben nyílt meg Budapesten 
az első 6 iskolafogászati rendelő 



• Az iskolafogászat az iskola-egészségügy szerves 
részét képezi.

• Az iskola/gyermekfogászat speciális gondozó jellegű 
alapellátás, a szükségleteknek megfelelően, 
melynek keretében a megelőzés és a gyógyítás 
egymástól el nem választható szoros egységet alkot. 

• Az iskola/gyermek/ifjúsági fogászati szolgálat 
orvosainak feladata a nevelési-oktatási 
intézményekben ellátott gyermekek (óvodások, alap-
és középfokú oktatási intézmények nappali tagozatán 
tanulók) tervszerű, ún. szisztémás ellátása szorgalmi 
időben, pedagógus felügyelettel.

• Az ellátás főállású iskola/ifjúsági/gyermekfogászati 
vagy ún. vegyes praxisokban történik.



Tevékenységek

• Évente 2 alkalommal (törvényileg JELENLEG 
csak 1)  szűrővizsgálat

• Tájékoztatás a szülőknek

• Adminisztráció

• Tematikus tájékoztatás a gyermekeknek

• Iskola látogatás

• Egyéni visszahívások

• Egyéni tanácsadás.

Iskola látogatás

Fogászati 

szűrés

Fogászati 

ellátás



Szájüregi egészség

• A száj egészsége, a fogak egészsége része az 
általános egészségnek.

• A fog- és szájbetegségek a világon a 
legelterjedtebb betegségek közé tartoznak A 
leggyakoribb fogbetegségek - a fogszuvasodás és 
a fogágy-betegség - szinte az egész hazai 
populációt érintik, előfordulási gyakoriságuk 
alapján népbetegségnek minősülnek. 



A magyar lakosság fogazati állapotának 
értékelése

• Az emberiség egészét érintő szájüregi 
megbetegedések alapvetően befolyásolják a 
szájüregi egészséget és az életminőséget.

• FOGSZUVASODÁS

• FOGÁGYBETEGSÉG

• SZÁJÜREGI DAGANATOK



"Egészséget mindenkinek 2000 -re" 
A WHO korábbi célja fogszuvasodás 

tekintetében:

• az 5-6 éves gyermekek 50 %-a ép fogú legyen

• a 12 éveseknek max. 3 szuvas-hiányzó-tömött foga 
legyen 

• a 18 évesek 85%-a megtartott fogazattal 
rendelkezzen (azaz ne legyen fogszuvasodás miatt 
bekövetkezett foghiánya)



A WHO európai célkitűzései 
fogszuvasodás tekintetében:

 Legalább 80% ép fogú legyen 6 évesek

Fő célkitűzésekÉletkor

 12 évesek  Max 1,5 szuvas-hiányzó-tömött fog

 18 évesek  Egyetlen fog se hiányozzon 

szuvasodás miatt

 35-44 évesek  Max10 szuvas-hiányzó-tömött fog

 65-74 évesek  10%-nál ne legyen több teljesen 

fogatlan ember



Fogágybetegség rohamos terjedése 
a fiatalabb korosztályban

• 2009-es felmérés szerint az elsődleges okok:

• a szájhigiénés szokások elégtelensége

• a fogorvosi ellenőrzés negligálása

• a fogmegtartó és pótló kezelések     
minőségének elégtelensége

• a dohányzás

Hermann P, et al. J Clin Periodontol 2009; 36:449–457.



Néhány ellátási mutató
2010. évben

Szűrővizsgálaton, tanácsadáson megjelent 18 év alatti és 18 év feletti középfokú 

nappali oktatásban résztvevők

Szűrővizsgálaton való részvétel Csoportos megelőző 
tanácsadáson részt 

vett gyerekek száma

Egyéni tanácsadáson 
megjelent gyerekek 

számaOrszágos
Összes megjelenés

Évente 1x vizsgált 
gyerekek

Évente 2x vizsgált 
gyerekek

977 722 644 244 333 478 220 021 241 799

18 év alatti gyermekek kb. fele került be az ellátásba

Jelentős számú gyermek kimarad a vizsgálatból!



Gyermekek (0-18 éves korosztály)
ellátását végző szolgálatok száma

2011. június

Létszám Szolgálat típusa Szolgálat száma Munkaóra
Ellátási arány

1 923 601
Gyermekfogászat 193

65 000 munkaóra

Iskolai/ifjúsági 229

Vegyes 1806



Szolgálatok száma/megyék szerint
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Finanszírozási adatok

Az egészségügy 

finanszírozására 

fordított összeg 



•Alapellátó szolgálat
•Emelt szintű szakellátás

• Fekvőbeteg ellátáshoz   
kapcsolódva

Fekvőbeteg 
ellátás

Járóbeteg 
ellátás

Ellátási szintek 
Jelenleg kissé kaotikus gyermek ellátás (iskola vagy lakcím szerint?)

Alapellátás

•Felnőtt szolgálat
•Vegyes szolgálat
•Iskola és ifjúsági fogászat
•Gyermek és ifjúsági szolgálat

•Szájsebészet
•Fogszabályozás
•Gyermekfogászat
•Fogszabályozás
•Önálló fogászati röntgen

Egyetemi 
ellátás

Szakellátás



Tisztelettel kérem a kedves Tanár 
Kollégák együttműködését

 Minden oktatóintézményben valaki álljon az élre

 Szervezés

 Kapcsolat a szülőkkel (információ átadás, szülők motiválása)

 Tudás átadása a gyerekeknek

 Betegirányítás (pozitív szűrési eredmény esetén jusson el a gyerek 
a megfelelő ellátásba)

 Kontroll

 VÁRJUK A SEGÍTŐ ÖTLETEKET A JELZETT ELÉRHETŐSÉGEKEN. 
KÖSZÖNJÜK.



Köszönöm a figyelmet


