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Négyhetes tanulmány úton vettünk részt Freiburgban, 
az Albert Ludwig Egyetem Fogászati, Szájsebészeti 
és Maxillo-faciális Sebészeti Klinikáján. Freiburg gyö-
nyörű város a Fekete erdő lábánál, Németország dél-
nyugati csücskében. A kb. 200 000 lakost számláló vá -
rosban 4 felsőoktatási intézmény található. A négy in-
tézményben 30 000 diák folytatja tanulmányait. Ennek 
megfelelően a város képét a hallgatók és a kerékpá-
rok határozzák meg. Freiburg nagy hangsúlyt fektet 
a tudatos környezetvédelemre. A helyi lakosok közül 
is sokan közlekednek kerékpárral. Rövid idő alatt el le-
het jutni az egyetemre, a városközpontba, és nem kell 
bajlódni a parkolással. A tömegközlekedés is kiváló. 
Villamossal is gyorsan el lehet érni bárhova a város-
ban. A több mint 900 éves város sok látványossággal 
szolgál az idelátogatóknak. A városközpontot gyönyö-
rű történelmi épületek díszítik. Nyári időszakban a vá-
ros sok koncertnek és zenei fesztiválnak ad otthont. 

A közeli Fekete erdő számtalan programot nyújt a ki-
rándulni vágyóknak. 

Az egyetem központi rektori épülete a városközpont-
ban található. 

Az egyetemi klinikák 15-20 perc sétára vannak a 
központi épülettől. Szép parkot körülölelve helyezked-
nek el a klinikai épületek és itt található az orvoskép-
zés elméleti oktató épülete is. 

A Fogászati, Szájsebészeti és Maxillo-faciális Seb-
szeti Klinika – vezetője Schmelzeisen professzor – há -
rom részre tagolható. Az egyik egység egy nyolcvanas 

években épült hatemeletes épület. Ebben az épület-
ben kapott helyet az alagsorban a diákok számára ki-
alakított öltöző és egy orálbiológia labor, a földszin-
ten a betegfelvételi iroda, a szájsebészeti ambulancia 
és a radiológiai részleg. A következő három emelet a 
fogászaté. A 4. és az 5. emeleten van a fekvőosztály 
20-20 ággyal. A 6. emeleten a maxillo-faciális sebész 

professzorok szobái, egy betegvizsgáló és egy nagy 
tárgyaló található. Külön egység az épülethez 6 évvel 
ezelőtt hozzáépített háromszintes műtőblokk. Ebbe az 
épületrészbe az alagsoron és a földszinten keresztül 
lehet átjutni. Az alagsorban az öltözők, a földszinten 
a betegfogadó porta, 4 műtő, 2 altatószoba, a posto-
peratív őrző, sterilizáló-helyiség, a műtős személyzet 
részére egy pihenő, az anaesthesia részére fenntar-
tott iroda és egy raktár található. A harmadik egység 
külön épület, földszintjén egy tanlabor, az emeleten a 
fogorvosi kar előadója található.

Az első napon történt tájékoztatón megtudtuk, hogy 
minden dento-alveolaris sebész és maxillo-facialis se-
bész szakorvos-jelölt fél évet tölt a radiológián szak-
képzése során. Megtanulják kezelni a gépeket, hogy 
mikor milyen felvételt készítsenek, és talán a legfon-
tosabb, hogy nagy gyakorlatot szereznek a felvételek 
kiértékelésében. Megtalálható a CBCT-től, az UH-n át 
minden, a fogászatban és a szájsebészetben haszná-
latos radiológiai berendezés. Ezt követően megláto-
gattuk az orálbiológia labort. Másnap a minden reggel 
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pontban 7:45-kor kezdődő intézeti referálón kezdődött 
a napunk. Ezt a 6. emeleten a tárgyalóban tartják, és 
mindenkinek, aki szájsebészeten dolgozik, a megjele-
nés kötelező. Megbeszélik az ügyeletben történteket, 
az osztály ügyes-bajos dolgait és a műtéti programot. 
Schmelzeisen professzor úr megkért minket, hogy 
szóljunk pár szót magunkról. Néhány mondatban ösz-
szefoglaltuk, hogy Budapestről, a Semmelweis Egye-
temről érkeztünk, és tanulni jöttünk. Egy-két orvosnak 
felcsillant a szeme Budapest hallatán. Kiderült, hogy 
páran már jártak Magyarországon. Többnyire Sze-
geden és Budapesten voltak hasonló program kere-
tei között, és örömmel emlékeztek a nálunk töltött idő-

re. Volt, aki néhány szót is tudott magyarul. A referáló 
után vizit következik, majd ezt követően a műtétek.

A műtőblokk a legmodernebb része az épületkomp-
lexumnak. Minden praktikus és jól bejáratott. A sze-

mélyzet magabiztosan kezeli a gépeket. Forgó rend-
szerben vesznek részt a feladatokban. Mindenki dol-
gozik mindent egy meghatározott rend szerint. A mű-
tők tágasak és rendkívül jól felszereltek. Időnk nagy 
részét ezen a helyszínen töltöttük. Legnagyobb szám-
ban traumatológiai esetek sebészi megoldásait és 
implantológiai műtéteket láttunk. Onkológiai esetek 
és fejlődési rendellenességek jóval kisebb frekvenci-
ával szerepeltek a műtéti programban, mint ahogy azt 
itthon megszoktuk. A műtőben feltűnt, hogy több em-
ber dolgozik egy műtéten, mint nálunk. Több ember-
ből áll a műtős személyzet és több a szakorvos. Ami 
talán ebből következik, hogy mivel a szakorvosok nin-
csenek annyira leterhelve, nagyobb hangsúlyt kap a 
szakorvos-jelöltek képzése. Minden szakorvos-jelöltre 
jut egy szakorvos, aki segít a műtéteinél és egyenge-
ti az útját.

A szájsebészeti ambulancia teljesen izolált része 
a klinikának saját bejárattal és külön váróval. 5 keze-
lőben történik az ellátás. Szembetűnő volt, hogy míg 
itthon, saját ambulanciánkon naponta 100 fölötti be-
teg kerül ellátásra, addig itt 20-30 közé tehető a na-
pi ellátott betegek száma. Mi elsősorban szájsebésze-
ti témában voltunk érdekeltek, azonban betekintést 
nyertünk a fogorvosképzés egyéb területeibe is. Eb-
ben a két épületben képzik a fogorvosokat, az általá-
nos orvosi diplomával rendelkező maxillo-facialis se-
bész szakorvos-jelölteket és a fogtechnikusokat is. 
A hallgatókkal való beszélgetések során kiderült, hogy 
a tanterv többé-kevésbé azonos a magyar egyeteme-
kével. A konzerváló fogászati és fogpótlástani gya-
korlatok ugyanabban a felállásban zajlanak, mint a 
Semmelweis Egyetemen. Boxos kialakítású kezelők 
vannak. 2-3 gyakorlatvezető jut 10 diákra. A gyakorla-
tok elején tartanak egy rövid megbeszélést, ahol min-
den hallgató beszámol az aznapi kezelés menetéről. 
A fogászati anyagokat a kezelés előtt kapja meg min-
denki az aznapi munkafázisnak megfelelően. Minden 
kezelőboxban megtalálhatók az alapvető konzerváló 
fogászati eszközök és műszerek.

Mindketten hasznosnak értékeltük a Freiburgban 
töltött 4 hetet. Egy ilyen tanulmányút sokat segít ab-
ban, hogy az ember reálisabb képet kapjon anyainté-
zetéről és saját magáról. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni Szabó György professzor úr támogatását és 
Barabás professzor úr segítségét a tanulmányút létre-
jöttéért.

Dr. Kénosi Viktória, Dr. Lányi Szabolcs
Semmelweis Egyetem, 

Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika
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