104

F OGORVOSI SZEMLE n 105. évf. 3. sz. 2012.

Könyvismertetés

Winfried Harzer:

Checklisten der Zahnmedizin.
Kieferorthopädie

(A fogorvostudomány kompendiuma sorozat.
Fogszabályozás)
Georg Thieme Verlag, Stuttgart–New York, 2011
Ára: 99,99 € [D] / 102,80 € [A] / 140,00 CHF
A 393 oldalas könyv átfogó képet ad a fogszabályozás témaköréről. A szerző bemutatja a különböző
anomáliák kifejlődésének okait, részletesen tárgyalja
a fogszabályozás menetét az anamnézistől a klinikai
vizsgálatokon, röntgen- és modellanalízisen át a megfelelő terápia kiválasztásáig, több kezelési tervet nyújtva
az olvasónak. Ebben 715 ábra és 43 táblázat nyújt segítséget. A mű könnyen átlátható, a lényeges információk
gyors megtalálásához különböző színkódok állnak a
rendelkezésünkre, úgymint: kezelés menete (kék), fontos tudnivaló (sárga), elkerülendő hibák (rózsaszín).
Az első fejezet történelmi áttekintéssel kezdődik,
majd részletes órarendtervezetet mutat be egyetemisták, valamint szakorvosjelöltek számára.
A második fejezetben a koponya, az állcsontok és
a fogak fejlődéséről, valamint a fogváltásról olvashatunk
Ezután a disgnath fogazat kialakulásának okait mutatja be a szerző a harmadik fejezetben.
A negyedik fejezet címe Diagnosztika, mely mélyrehatóan tárgyalja az általános és fogászati anamnézis
szempontjait, valamint az intraoralis, az extraoralis, és
a funkcionális vizsgálatok lépéseit. A röntgenanalízis alfejezetben a teleröntgenelemzés mellett kiemelt figyelmet kap a kéztőröntgen analízise. Majd a modellanalízis aprólékos bemutatásával zárul a fejezet.

Az ötödik fejezet a rossz szokásokra, valamint a korai fogszabályzási módszerekre hívja fel a figyelmet.
A következő két rövid fejezetben az optimális okklúziót meghatározó szempontokról, az anomáliák osztályozásáról, és ezek epidemiológiájáról olvashatunk.
A nyolcadik a könyv leghosszabb fejezete, mely a terápiát tárgyalja. Először a fogágy biológiai tulajdonságaival, majd a horgonylatok különböző fajtáival, a fogmozgatás biomechanikájával, és a funkcionális készülékek működésével ismerkedhetünk meg. Ezt követi az
anyagtani alfejezet. A fejezet végén a kivehető és rögzített készülékeket ismerteti a szerző, részletesen bemutatva a rögzített készülékes kezelés egyes fázisait.
A kilencedik fejezetben a különböző anomáliák jellemzőiről és kezelési lehetőségeiről olvashatunk, melyet számos színes ábra tesz még érthetőbbé.
Ezt követően az ajak- és szájpadhasadékos, a különböző szindrómákban szenvedő, valamint a szellemileg sérült páciensek kezelésével ismerkedhetünk meg
a tizedik fejezetben. Rövid betekintést nyerhetünk még
a fogszabályozás céljából végzett állcsontműtétekbe.
A tizenegyedik fejezet a felnőtt páciensek fogszabályozási lehetőségeit mutatja be.
Majd két rövid, de rendkívül érdekes fejezettel zárul
a könyv. Ezekben az obstruktív alvási apnoé szindróma
tüneteivel, és kezelési lehetőségeivel, valamint a különböző hangszereken játszó páciensek ideális terápiá
jával foglalkozik a szerző.
Összefoglalva elmondható, hogy egy modern, napra
kész könyvvel van dolgunk, mely kis méretének köszönhetően bárhol segítségünkre lehet. Ajánlom mind fog
orvostanhallgatóknak, mind szakorvosjelölteknek, de
segítséget nyújthat gyakorlott fogorvosoknak és egyetemi oktatóknak is.
Dr. Tóth Mariann

