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Evaluation of the suspected relationship between  
anxiety, depression and temporomandibular disfunction

Introduction: University students are exposed to psychological stress, which can be increased in exam period and, as  
a result, symptoms of anxiety and depression may develop in some. According to previous studies, psychological status  
as an etiologic factor may play a role in the development of temporomandibular disorders. However, the nature of this 
correlation has not been clearly demonstrated. Our aim was to investigate how the levels of anxiety and depression, inci-
dence of symptoms of temporomandibular disorders and certain oral parafunctions change in exam period. We searched 
for possible relationship between these factors.

Materials and method: Questionnaire-based data collection was performed among dental undergraduate students at 
set times in the semester, and in the exam period, using the Hungarian version of the Diagnostic Criteria for Temporo-
mandibular Disorders (DC/TMD). Incidence of temporomandibular symptoms, level of anxiety and depression, presence 
of oral parafunctions and intensity of pain were compared over the two periods.

Results: Anxiety and depression scores were significantly higher in the exam period than in the semester. All meas-
ured symptoms of temporomandibular disorders were more frequent and incidence of pain has doubled (from 25,4% to 
52,5%). Pain intensity and levels of oral parafunctions were also significantly higher in the exam period. Among parafunc-
tions, daytime bruxism showed the most prevalent increase.

Discussion: Our results suggest that higher stress levels in exam periods increase the degree of anxiety and depres-
sion, which coincides with higher frequency and severity of symptoms of temporomandibular disorders. Although corre-
lation between these two phenomena is difficult to prove, it is possible that higher stress-levels may contribute to the on-
set or aggravation of temporomandibular disorders. Bruxism is supposed to be a physical manifestation of psychological  
stress and therefore, it may play a role as a link between psychological conditions and temporomandibular symptoms.
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Javaslat a fogászati betegellátás  
fokozatos újraindításának feltételeiről

A Magyar Fogorvosok Egyesülete egy nyolcfős szakértői team segítségével és széleskörű nemzetközi irodalom 
felhasználásával elkészítette a fogászati tevékenységek újrakezdésének feltételrendszerét tartalmazó javaslatot, 
amely nem írja felül az EMMI által kiadott, hivatalos eljárásrendet, de annak lényegi alapját képezte.

Bevezető

A COVID-19 járvány gyors terjedése más óvintézkedések mellett a fogorvosi ellátórendszer aktivitásának sürgős-
ségi ellátásra történő korlátozását is indokolttá tette.

A védekezés második szakaszába lépve szükségszerűvé vált a meghatározott körülmények szigorú betartása 
mellett mind a közfinanszírozott, mind pedig a magán fogorvosi ellátórendszerben felhalmozódott fogászati be-
avatkozások fokozatos újraindításának megszervezése. Ennek elmaradása vagy késleltetése a fogazati állapot 
jelentősebb romlásával járhat, illetve az általános egészségre is negatív hatással lehet. Javasolt a jövőben is az 
előzetes időpontfoglalás gyakorlatának folytatása, mellyel elkerülhetővé válik az ellátórendszer hirtelen túlterhe-
lése miatti későbbi keresztfertőződések kialakulása.

Az újrainduló ellátás fokozott óvintézkedéseinek kidolgozásánál figyelembe kell venni, hogy a járványért felelős 
SARS-CoV-2 vírus elleni oltóanyag rövid távon nem lesz elérhető, illetve egy biztonságos és hatásos oltóanyag 
rendelkezésre állása esetén is időt igényel a tömeges alkalmazása.

A fogászati alap- és szakellátás alapvetően egy jól szabályozott infekciókontroll alapokon nyugvó egészségügyi 
ágazat. Ennek megfelelően fokozatos újraindítása a már meglévő szabályzók alapján, célzott módosításokkal vég-
rehajtható folyamat.
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A SARS-CoV-2 vírusfertőzés fogászati vonatkozásai

 • a koronavírusok családjába tartozó a SARS-CoV-2 lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS vírus
 • az emberről emberre történő terjedés jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy 

indirekt kontaktussal történik
 • bizonyos fogászati kezelések során képződő bioaerosolnak kiemelt szerepe lehet a SARS-CoV-2 terjedésében 

a fogorvosi rendelői környezetben
 • aerosolképződéssel jár a turbina, mikromotor és más forgóeszközök, ultrahangos és hasonló eszközök, vala-

mint a 3 utas puszter használata
 • a bioaerosol fertőző ágensei belégzés útján a személyzet és további páciensek megfertőződéséhez vezethetnek.

Általános védekezési eljárások

 • az általános fertőzésmegelőzési irányelvek betartása a rendelő teljes területén kötelező (a páciensek számá-
ra is): távolságtartás, maszkviselés, kézmosás, kézfertőtlenítés, használati tárgyak kézzel történő érintésének 
minimalizálása (pl. készpénz, iratok – számla)

 • a fertőzésmegelőzési irányelvek a kezelőhelyiségekben található egységkészülékek számától függően egyedi 
szabályozást tesznek indokolttá.

Fogászati kezelés megkezdésének feltételei

 • időpont-egyeztetésnél telefonos/online triage (általános és Covid-19 triage), „csekklista a háziorvosok számá-
ra a Covid-19 fertőzésre gyanús betegek megítéléséhez” (továbbiakban: Csekklista) a személyes találkozások 
csökkentésének érdekében

 • Covid-19 kapcsolatos információk (Csekklista, esetleges teszteredmény) bevezetése kartonba
 • a páciens számára megfelelően részletes telefonos/online tájékoztatást kell adni arról, hogy milyen óvintézke-

déseket kell betartania majd érkezéskor a fogászati váróban, illetve a kezelőhelyiségben
 • a páciens a megbeszélt időpontra pontosan – lehetőleg kísérő nélkül – érkezik
 • ha érkezéskor a páciensen nincsen maszk, akkor maszk biztosítása a páciensnek
 • a páciens kötelező módon kézmosást/kézfertőtlenítést végez
 • lehetőség szerint a páciensek az egyeztetett időpontra egyesével érkezzenek és a váróban 2 m-es távolság-

tartással foglaljanak helyet
 • helyszíni Covid-19 triage: (testhőmérséklet mérése, anamnézis felvétele, Csekklista kitöltése, ha erre előzete-

sen telefonon/online nem került sor, illetve a már felvett kérdőív adatainak visszaellenőrzése, gyanús esetben 
opcionálisan helyszíni szerológiai gyorsteszt elvégzése

 • a fentiek alapján a betegek minősítése „nem Covid-19 gyanús” és „Covid-19 gyanús” kategóriákban, és a „Covid-19 
gyanús” esetek elkülönítése

 • fontos annak figyelembe vétele, hogy a fentiekkel csak kockázatbecslést lehet végezni, mindemellett potenciá-
lisan bármely páciens Covid-19 fertőzött lehet!

Általános ellátási protokoll

Az Országos Epidemiológiai Központ és a Szakmai Kollégium a Fog és Szájbetegségek Tagozatának Módszerta-
ni Levele a fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére (2016) kiadványt alapul véve 
az alábbi kiegészítéseket javasoljuk – amelyeket a fogászati ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak a helyi 
protokolljukba, illetve eljárásrendjükbe be kell vezetniük –, hogy a különböző fogászati ellátások köre fokozatosan 
bővítve, a mindenkori országos iránymutatásokkal és javaslatokkal összhangban újra elérhető legyen.

Fontos, hogy az ellátások újbóli kibővítésének fokozatosan időzített fázisai időben jól elkülönítettek, így követ-
hetők legyenek.

Ellátások fokozatos bevezetésének sorrendje

 • sürgősségi fogászati beavatkozások
 • elkezdett és krónikus fenntartó kezelések folytatása
 • az előző két kategóriába nem tartozó kezelések elkezdése.
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Berendelési időzítés

 • nem Covid-19 gyanús betegek esetében az egyes betegek fogadása közötti időtartam – min. 15 perc.

Helyiségek előkészítése

 • a páciensek számára a Covid-19 fertőzésre vonatkozó tájékoztató és a páciensek által betartandó általános és 
fogászati rendelői óvintézkedésekre vonatkozó tájékoztató váróhelyiségben és a bejárati ajtón történő kifüg-
gesztése (pl. infografika); a tartalomnak és a megjelenítési formának lehetőleg igazodnia kell az ellátás típusá-
hoz (felnőtt- és/vagy gyermekfogászati ellátás)

 • a váróhelyiségben csak kifüggesztett betegtájékoztató anyagok helyezhetők el, újságok és egyéb, páciens által kéz-
be vehető tájékoztatók, illetve gyermekjátékok, gyermekkönyvek, színezők, színes ceruzák stb. kihelyezése tilos

 • a váróban az ivóvízadagoló berendezés használatának átmeneti szüneteltetése
 • lehetőség szerint kártyás fizetés/banki átutalás, online számlázás
 • a páciensek számára biztosítani kell a váróban és a mellékhelyiségekben a kézfertőtlenítési lehetőséget, va-

lamint a mellékhelyiségekben a kézmosási lehetőség valamennyi feltételének (folyékony szappan, meleg víz, 
papír kéztörlő) biztosítottnak kell lennie

 • a kezelőhelyiség munkafelületein kizárólag csak az aktuális beteg kezeléséhez előkészített munkaeszközök 
lehetnek

 •  javasolt a számítógép tartozékainak és a telefonkészülékeknek könnyen fertőtleníthető és cserélhető fóliával 
történő bevonása, lehetőség szerint kifejezetten erre a célra kifejlesztett termékek alkalmazásával

 • lehetőség esetén javasolt forgó rendszerben két párhuzamos kezelőhelyiség váltott használata
 • a betegzónában elhelyezkedő felületek fertőtlenítő kezelése mellett a kezelések közötti min. 15 perces szünetben 

javasolt a padlózat fertőtlenítőszeres felmosása
 • a kezelőhelyiségek levegője a kezelések közötti szellőztetéssel (kezelések között: min. 15 perc) cserélendő vagy 

légtisztító berendezések üzemeltetésével tisztítható; az időnkénti alapos szellőztetés a légtisztító berendezések 
alkalmazása mellett is ajánlott

 • légkondicionáló berendezés használatának korlátozása (berendezés-tisztítás gyakoriságának növelésével),  
a fertőzés terjedését elősegítő split és mobil klíma használata nem javasolt

 • javasolt az elszívómotorok levegőjének kültérbe való kivezetésének biztosítása
 • a kezelések alatt a kezelő ajtaját kötelezően csukva kell tartani; azt potenciálisan fertőzött zónának kell tekinteni.

A személyzet által betartandó óvintézkedések

 • minden műszak megkezdése előtt kötelező a személyzet számára a Csekklista kérdéseinek megválaszolása 
és a testhőmérséklet mérése. Covid-19 gyanús esetben a munkavégzés nem kezdhető meg

 • javasolt a váróban az adminisztratív személyzet számára is sebészi maszk és egyszerhasználatos kesztyű vi-
selése

 • javasolt az ellátó személyzet számára lehetőség szerint hosszú ujjú védőruházat viselése
 • rövid ujjú ruházat viselése nem javasolt
 • a megfelelő kézhigiénés gyakorlat maradéktalan betartása: minden páciens ellátása után kézfertőtlenítést kell 

végezni (rövid ujjú ruházat viselése esetén karfertőtlenítést is); kézfertőtlenítés szükséges az egyéni védőesz-
közök szakszerű felvétele előtt és levétele után is

 • a páciens közvetlen fogászati ellátásában résztvevő személyzet számára sebészi sapka (lehetőség szerint; 
sebészi sapka elhagyása esetén műszak utáni hajmosás javasolt), maszk (FFP2/FFP3 respirátor), plexipajzs 
vagy védőszemüveg viselése (plexipajzs viselése akkor is ajánlott kiegészítő védelemként a beavatkozások 
alatt, ha a személyzet egyébként visel védőszemüveget), egyszerhasználatos kesztyű és egyszerhasználatos 
műanyag kötény vagy védőruha javasolt.

A páciensek ellátása során alkalmazandó óvintézkedések

 • a kezelő helyiségben min. 1 percig 1%-os Hyperol-oldatos öblögetés a kezelés megkezdése előtt
 • a kezelés elején és a kezelés végén a páciens arcát ajánlott letörölni olyan alkoholos fertőtlenítő kendővel, 

amelynek a bőrön való alkalmazása a gyártói leirat szerint engedélyezett
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 • ha az adott beavatkozás során lehetséges, kofferdám használata minden esetben javasolt; a gumilepedő fel-
helyezését követően szükséges az izolált fogazat előzetes 1%-os Hyperol-oldatos áttörlése

 •  javasolt nyálszívó és exhaustor egy idejű használata és négykezes asszisztálási technika alkalmazása
 • 1%-os Hyperol-oldatos öblögetés a kezelés befejezése után.

COVID-19 gyanúsnak minősített vagy igazoltan COVID-19 fertőzött páciensek esetében  
szükséges szigorított eljárások

 • csak sürgősségi ellátás végzendő az érvényben lévő eljárásrend alapján, minden más beavatkozást lehetőség 
szerint el kell halasztani a páciens gyógyulásáig (a gyógyulás kritériumának meghatározását lásd az aktuális 
NNK eljárásrendben)

 • ha a páciens elektív magas kockázatú fogászati kezelésre szorul, azt a kezelést közvetlenül megelőző negatív 
PCR teszteredmény bemutatását követően javasolt elvégezni

 • Országos Epidemiológiai Központ és a Szakmai Kollégium a Fog és Szájbetegségek Tagozatának Módszertani 
Levele a fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére (2016) című kiadvány 2.2.5. alpontja 
(Kezelés ismert kórokozó-hordozók esetén) a Covid-19 pozitív páciensek ellátása esetén teljes útmutatóul szolgál.

 • betartandó NNK eljárásrend: a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban követendő járványügyi 
és infekciókontroll szabályok (folyamatosan aktualizált, mind az NNK honlapján elérhető az aktuális változat, 
mind pedig hivatalosan megküldésre kerül az egészségügyi szolgáltatóknak)

 • kiemelendő, hogy a páciens közvetlen fogászati ellátásában résztvevő személyzet számára sebészi sapka, 
FFP2/FFP3 respirátor, plexipajzs és védőszemüveg viselése, egyszerhasználatos kesztyű és egy szer hasz ná-
la tos műanyag kötény vagy védőruha javasolt.

Általános, a kezelések végén elvégzendő protokoll

 • a használt, kontaminált ruházat külön gyűjtőzsákba történő elhelyezése
 • kilincsek-, öltöző fogantyúinak fertőtlenítése
 • alapos rendelő-szellőztetés vagy légtisztító berendezés további működtetése (mind a váró, mind a kezelőhelyi-

ségben)
 • a munkanap végén záró fertőtlenítés valamennyi helyiségre kiterjedően.
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