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Könyvismertetés

Szájsebészet és fogászat
Általános orvosok és orvostanhallgatók részére
Szerkesztette:
Dr. Barabás József és Dr. Orosz Mihály
Kevesen tudják, hogy Európában először a Budapesti
Egyetemen hoztak létre Fogászati Klinikát, mely klinikán
a világon először fekvőbeteg osztályt is kialakítottak.
A fogorvosképzés és az általános orvos képzés szétválasztása az 1950-es években kezdődött, majd a Fogorvosi Kar megalapításával (1955-ben) a fogorvosképzés önállóvá vált.
Az orvostudomány egyre gyorsabb és nagyobb mértékű szakosodásával a fogászati-szájsebészeti-általános orvostudományi ismeretek egyre távolabb kerültek
egymástól a gyakorló orvosok körében, annak ellenére, hogy mind a szájsebészeti-fogászati ellátás keretein
mind az általános orvosi ellátás során az egész embert
kell kezelni és nem csak a tüneteket. Az emberközpontú fogorvosi- szájsebészeti kezelés széles általános orvosi ismereteket feltételez, és fordítva: az igényes általános orvosi kezelésből sem lehet kizárni az alapvető
fogászati-szájsebészeti ismereteket, még ha ezek a területek nagyon specializált ismereteket és klinikai hátteret igényelnek.
Az általános orvosok többségének a fogászat- szájsebészet egy kevéssé ismert, túlspecializált terület, amit
igyekeznek kikerülni.
Fontos lenne, hogy az általános orvosok,– sebész,
háziorvos, belgyógyász, fül- orr- gégész, szemész, traumatológus tisztában legyenek a fogászat- szájsebészet területén kezelt kórképekkel, az alapvető kezelési módszerekkel, hogy ne csak a tüneteket, hanem az
egész embert legyenek képesek kezelni, és betegeik
ide vonatkozó kérdéseire válaszolni tudjanak, a felmerülő problémák esetén tudják, hogy hová forduljanak
és mit várhatnak.
A Prof. Barabás József és Prof. Orosz Mihály által
szerkesztett, a Semmelweis Kiadó gondozásában megjelent új tankönyv ebben az útvesztőben történő eligazodásban nyújt segítséget. A szerzők a kor igényeinek
megfelelő, magas szintű ismereteket adnak át az olvasónak nemcsak szakemberek számára érthető, de szakemberek számára is elég részletes leírással.
Dr. Barabás József, a Semmelweis Egyetem Arc-,
Állcsont-,Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának igazgatója és Dr. Orosz Mihály, a magyar szájsebészeti és
fogászati oktatás és szakképzés meghatározó vezetői
közel 40 év hazai és nemzetközi tapasztalataira alapozva, a graduális és posztgraduális képzés buktatóit

ismerve hozták létre 16 kiváló egyetemi oktatóval közösen ezt a tankönyvet az általános orvosok a modern
kor követelményeinek megfelelő fogászati-szájsebészeti képzése céljából.
A tankönyv 23 fejezetből áll. A fejezeteket a hazai és
nemzetközi tudományos életben és oktatásban résztvevő szakemberek írták, érthető, kiforrott stílusban,
a szöveg megértését nagyban segítő, jó minőségű ábrákkal kiegészítve. Az egyes fejezetek magas színvonalon, és a szerkesztési lehetőségek korlátai ellenére részletességgel tárgyalják a fogorvos-képzésben és
szájsebészetben szereplő összes szakterületet.

A legmagasabb nemzetközi elvárásoknak is megfelelően megszerkesztett tankönyv nemcsak az általános
orvostanhallgatók és általános orvosok számára ajánlható. Hasznosan forgathatják dentoalveoláris sebészet
szakvizsgára, maxillofaciális sebészet szakvizsgára
készülők és nem utolsó sorban szájsebészet vizsgára
készülő fogorvostanhallgatók is.
Dr. Huszár Tamás

