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A könyvben a szerzők nem kevesebbre vállalkoznak, 
mint a parodontológia legújabb ismereteinek teljes át-
adására. A terjedelmet is figyelembe véve, ez nem kis 
feladat. A könyv célja az alapkutatásból és klinikai vizs-
gálatokból a klinikailag is releváns eredmények össze-
foglalása, és a mindennapokban is használható követ-
keztetések levonása. A fejezetek rövidek, tömörek, az 
oldalanként átlagosan kettőnél több kép, táblázat jól se-
gíti a szövegben leírt információk megértését. A szerző  
a parodoncium és a fog közötti kapcsolatot szimboliku-
san is használja, mint a fogászat és az általános medici - 
na közötti kapcsolódási pontot. A témával egy teljes, igaz  
nem túl hosszú fejezet foglalkozik, ami a Parodontális 
medicina címet kapta. 

A könyv 13 fejezetre tagolódik, a kiadótól megszo kott 
„színkódolással”, ami a lapok élén is jelölve van, meg-
könnyítve ezzel a tájékozódást. Az első fejezet a pa - 
ro dontológia nélkülözhetetlen fontosságát hangoztatja  
minden fogászati praxisban. Ezután a parodontális orál - 
biológia rendkívül tömör összefoglalása következik.  
A harmadik fejezet a klasszifikáció és etiológia napra-

kész összefoglalását adja. A következő részben a fog-
ágybetegségek szisztémás diagnosztikai vonatkozásait 
tárgyalja. A további három fejezet a kezeléssel foglalko-
zik. Az általános orvosi, műtétes, regeneratív kezelés 
után külön foglalkozik a rizikópáciensek kezelésével, 
néhány új műtéti technikát is ismertetve. A kilencedik 
fejezet a természetes esztétikáról, annak helyreállítá-
sáról ír, különös hangsúlyt fektetve a kemény- és lágy-
szövet-kímélő fogászati technikákra. A következő rész 
a már említett parodontális medicina. A 11. fejezet az 
implantátum osseointegrációját segítő klinikai teendőket 
tárgyalja. Az utolsó előtti fejezet a dentálhigiénikusok 
speciális feladatait, a könyvben tárgyalt ellátások vég-
zéséhez szükséges ismereteket tárgyalja. Ehhez kap-
csolódik az utolsó fejezet, amelyben a különböző spe - 
ciális funkciójú fogkrémek tulajdonságainak összefogla-
lását olvashatjuk. A könyvet irodalomjegyzék és tárgy-
mutató zárja, előbbi fejezetenkénti bontásban tárgyalja 
a felhasznált irodalmat. A könyv mindennapi gyakorlat-
ban való használhatóságát jelentősen fokozza a szinte  
minden oldalon felbukkanó „Megjegyzés” és „Praxis-
tipp”, ami külön színnel is kiemelve, néhány sorban, tö-
mören foglalja össze a klinikai szempontból legfonto-
sabb információkat.

A kötet nem kezdőknek szóló tankönyv. Sokkal in-
kább a parodontológiában járatos, azzal napi szinten 
foglalkozó kollégáknak jelent egyfajta felfrissítő, az új 
eredményeket ismertető összefoglalót.   
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