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A Kollégium 2010-ben – elfogadott munkaterv szerint – 
négy ülést tartott. Ezen üléseken 18 napirendi pont té- 
máját tárgyalta meg. Emellett 10 esetben került sor 
e-mail-en történő egyeztetésre. A különböző helyek-
ről (minisztérium, OEP, kórházak, fogorvosi és száj-
sebészeti rendelők) 48 beadvány, levél javaslat ér-
kezett, melyek egy részét testületi ülésen a Kollégium 
tárgyalta illetve más részét a szűkebb vezetés (elnök, 
titkár, szakcsoport-elnök) megválaszolta.

Az anyagokat áttekintve megállapítható, hogy a Kol-
légium sokrétű munkát végzett. Összességében teljesí-
tette a kitűzött célját, de természetesen több olyan ügy 
is van, amelynek intézése 2010-ben megkezdődött, de  
a végleges lezárás áthúzódik 2011-re (pl. szakmai pro-
tokollok egy része).

A teljes munkáról itt beszámolni túl nagy feladat len-
ne, ezért a témákat csoportosítva az általunk legfonto-
sabbnak tartott kérdéseket ismertetjük.

1. Szakmai protokollok (SZP) kidolgozása, a lejárt szak-
mai protokollok frissítése, átdolgozása
A SZP összeállítása – az érvényben levő miniszteri  
jogszabály szerint a Szakmai Kollégium (SzK) feladata.  
Minden szakterület rendelkezik különböző számú 
szakmai protokollal. A Kollégium által történt elfogadás  
után a minisztérium a SzP-t kötelező jelleggel nyilvá-
nosságra hozza.

A FSzSzK jelenleg a következő témájú SzP-okkal 
rendelkezik:
1. Az odontogen gyulladások diagnosztikája, kezelése
2. A plakk okozta gingivitis és parodontitis
3.  A fog kemény szöveteinek restaurációja, barázda-

zárás
4. A foghiányok kezelése
5. Orthodontiai diagnosztika

A SzP-ok érvényességi idejét a minisztérium szintén  
megjelenteti, ezeket a Kollégiumnak rendszeresen át 
kell nézni, a szükséges módosításokat átvezetni, és  
a Kollégium által elfogadott újat (vagy a változatlan ré-
git) a minisztérium ismét kiadja.

Jelenleg 1. és 2. pontban jelölt SzP-t a Kollégium 
változatlan formában kívánja tartani. A 3. és 4. pont 
SzP-jait a Kollégium átdolgozta és a végleges formá-
jában a márciusi ülésen szándékszik elfogadni. Az 5. 
SzP teljes átdolgozása, ill. új SzP elfogadása ez évben  
történik meg.

2. Módszertani levelek és ajánlások
A FSzSzK a Fog- és Szájbetegségek Országos Intéze-
tével közösen 2002-ben – a korábbi évek gyakorlatá-

nak megfelelően – „Módszertani levelek és ajánlások 
gyűjteménye” című füzetet adott ki (ún. „zöld füzet”). 
Ebben 10 szakterület szakmai ajánlásait gyűjtötte ösz-
sze a FSzSzK. Ezek: TMID; endodontia; fogágybeteg-
ségek; fogművek készítése; gyermekfogászat; dentá-
lis implantológia; infekciókontroll; daganatmegelőző 
állapotok, rosszindulatú daganatok; fogszabályozás; 
fogorvosi röntgenvizsgálatok.

Látható, hogy ezek a témák részben megtalálhatók  
a SzP-k között. Bár ezen ajánlások szakmai értéke nem  
ugyanaz, mint a SzP-oké, igen fontosak a gyakorló 
fogorvosok számára, mivel a Kollégium ajánlásaként 
peres ügyekben a bíróság, az igazságügyi orvosszak-
értő alapvető dokumentumként használhatja illetve 
használja. A Kollégium elkezdte ezek átdolgozását is. 
Mire az új – Kollégiumról szóló – jogszabály megjelenik, 
a Kollégium részben kész lehet az új gyűjteménnyel, 
ill. a témák egy részéből SzP készülhet. Az első ilyen 
szakmai ajánlás már elkészült és a Magyar Fogorvos 
című lapban meg is jelent. (Készítette: Dr. Nagy Kata-
lin elnök vezetésével a MAFIT vezetősége).

3. A Fogászat Szabálykönyve („fehér könyv”), finanszí-
rozási kérdések

3. 1. Fogászat
A Kollégium tevékenységének tetemes részét képezte  
a Szabálykönyv (SzK)-vel való foglalkozás. Számta-
lan javaslat, kérés hangzott el, és jelenleg is hallhatók  
a legkülönbözőbb fórumokon, egymás után születnek 
javaslatok írásban a Kollégium irányába a Szabály-
könyvvel kapcsolatos módosítások céljából. A MOK 
Fogorvosi Tagozata kap talán még ennél is több javas-
latot a tagoktól. Érthető tehát az a Kollégiumi gyakor-
lat, hogy minden javaslattal a Kamara (is) foglakozik, 
a két fontos szakmai fórum rendszeresen tájékoztat-
ja egymást a különböző javaslatokról, lehetőség sze-
rint közös állásfoglalásra is sor kerül. A minisztérium-
ba és az OEP-hez küldött fontosabb javaslatokról, 
ajánlásokról a MOK a Magyar Fogorvosban többször 
is tájékoztatást adott. Február elején egy többoldalas 
Kollégiumi állásfoglalást juttattunk el a minisztérium-
ba az OEP azon javaslataival kapcsolatban, amelye-
ket a Szabálykönyvben módosítani terveznek (ezekről 
tájékoztatni fogjuk a fogorvostársadalmat). Teljesen új 
Szabálykönyv szerkesztésére is a lehetséges megol-
dások között szerepel, de ez annak a függvénye, hogy 
milyen lesz a jövőben az egészségügyi biztosítás.

Beszámoló  
a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának  
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3. 2. Arc-állcsont-szájsebészet
A FSzSzK keretei között Arc-állcsont- és szájsebészet  
Szakcsoport működik. Feladata elsősorban a hazai arc- 
állcsont-sebészet szakmai kérdéseivel, a fekvőosztá-
lyos betegellátással, a minimum feltételekkel való fog-
lalkozás.

A Szakcsoport 2010-ben nagyon komoly munkát 
végzett a finanszírozás egységesítése és a díjpara-
méterek karbantartása területén. Ennek a nagyon ap-
rólékos, felelősségteljes munkának remélhetőleg lesz 
eredménye, amire nagy szükség lenne: van remény 
arra, hogy az arc- állcsont-szájsebészet szakterületé-
nek igen hiányos kódlistája jelentősebb mértékben bő-
vülni fog (HBCS, OENO).

Ugyancsak a Szakcsoport állította össze az OEP 
számára a „maxillo-faciális belső fixációs eszközök” 
és a „maxillo-faciális helyreállító protézisek” intézeti 
kereteinek felosztását (előbbi 50 millió, utóbbi 15 mil-
lió Ft.).

Részt vettünk „Az ajak-szájüregi rosszindulatú da-
ganatok ellátásáról” szóló onkológiai SzP kidolgozá-
sában (több szakmai kollégiummal közösen), és a vér-
zékeny betegek szájsebészeti – fogászati ellátásának 
irányelveiről szóló anyag kidolgozásában.

4. Minimum feltételek
A fogászati rendelők és a szájsebészeti fekvőosztá-
lyok tárgyi és személyi minimum feltételeit a Kollégi-
um sokszor heves vitában kialakítva készítette el. Is-
meretes, hogy a rendelet visszavonásra került. Az, 
hogy ennek mi (volt) az ésszerű magyarázat, elegendő 
indoka, előttünk nem ismeretes. Jelenleg tehát a ré-
gi rendelet érvényes. Ugyanakkor szükséges az új mi-
nimum feltételekről szóló jogszabály megjelentetése, 
különösen az arc-állcsont- szájsebészeti ellátás terü-
letén.

5. Javaslat a továbbképzés ötéves ciklusára szóló 
programra
Rendelet szerint a FSzSzK-nak kell meghatározni az  
5 évre szóló továbbképzési témaköröket, melyet a Kol-
légium – együttműködve az egyetemek továbbképzési 
felelőseivel – a témák összegyűjtése és rendszerezé-
se után javaslatként elfogadott.

6. Egyéb, fontos témák

6.1. Értelmi fogyatékos betegek fogászati-szájsebé-
szeti ellátása.
Az anyagot az AÁSZ Szakcsoport készítette. A téma  
rendkívül fontos és aktuális; már így is lemaradása  
van az egészségügynek a fokozódó igények miatt (nő  
az ellátást igénybe vevők száma; alkalmas ellátó hely  
alig van az országban; a finanszírozás nem elegendő  
stb.). A tárgyalásokat, különböző fórumokkal az egyez-
tetéseket folytatni szükséges (minisztérium, szakfe- 
lügyelet, civil- szervezetek stb.).

6. 2. Javaslatokat adtunk a Háziorvosi Szakmai Kollé-
gium által készített kompetencia-listához (mit kell tudni 
a fogászatról, szájsebészetről elméletben, illetve gya-
korlatban a családorvosoknak).

6. 3. A MOK Fogorvosi Tagozata, a Fog- és Szájbeteg-
ségek Szakfelügyelete, az MFE és a FSzSzK közös ál-
lásfoglalást adott ki arról, hogy Magyarországon a kül-
földön (Svájc) szerzett „protetikus fogász” oklevél ne 
legyen honosítható (veszélye: a régi típusú „vizsgázott 
fogász” szakma visszahozása a fogászati ellátásba).

6. 4. A FSzSzK, az MFE, a MOK Fogorvosi Tagozata 
és az ESZTT fogorvos képviselőit fogadták Szócska 
államtitkár úr és munkatársai a NEF Minisztériumban. 
A fogászat problémái és a fogászat jövője szerepelt  
a találkozó napirendjén. A jó légkörű beszélgetés érde-
mi folytatása jelenleg várat magára.

6. 5. A fogászati asszisztens és a klinikai fogászati hi-
giénikus képzéssel kapcsolatos problémákról több jel-
zés érkezett a Kollégiumhoz. Jelenleg a különböző 
tapasztalatok begyűjtését végezzük. Megfelelő szín-
vonalú anyag birtokában a Kollégium napirendjén kí-
vánjuk szerepeltetni a tapasztalatokat, melyeket majd 
megküldünk az illetékes fórumoknak (minisztérium, 
ETI).

Dr. Orosz Mihály kollégiumi elnök,  
Dr. Gerle János kollégiumi titkár,  

Dr. Barabás József az AÁSZ Szakcsoport elnöke
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