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Magyarország lakosságának fogazati állapota az EU-
ban megfogalmazott elvárások és adatok alapján igen 
rossznak mondható. Az országon belül legrosszabb ellá - 
tottság és egészségi helyzet az Észak-alföldi régió ban 
található, nemcsak a felnőttek vonatkozásában, hanem 
gyermekkorban is, melyek emelt szintű gyermek fogá-
szati fogszabályozási és helyreállító szájsebészeti te-
vékenységet igényelnek. Hazánkban az össznépesség 
közel 6%-a él valamilyen fogyatékossággal. A fogyaté-
kosok kb. 40%-ában a testi vagy szellemi fogyatékos-
ság már közvetlenül a születést követően manifesztá-
lódik, azaz a családokra, az egészségügyi és szociális 
ellátórendszerre már csecsemőkortól kezdve terhet ró. 
A fogyatékkal élők fogászati és helyreállító szájsebé-
szeti ellátására a jelenlegi ellátórendszerben országos 
és regionális szinten sincs megfelelő lehetőség, mivel  
a szokványos fogorvosi ellátóhelyeken a műtéti narkó-
zis biztosítása nem kivitelezhető, a szájsebészeti műtők 
kapacitás gondjai miatt pedig a fogyatékos gyermekek 
fogmegtartó ellátását szükségszerűen háttérbe szorít-

ja a tumoros, vagy traumás betegek ellátása. A fentiek 
alapján a projekt fő célja, hogy a régió és az ikerrégiók 
szintjén is egy speciális hátterű, megfelelő infrastruktú-
rájú, korszerű, kiterjesztett profilú, komplex preventív-
gyógyító központ kialakításával, megfelelő szakmai és 
szaktudással bíró szakemberek közreműködésével, a je - 
lenleginél magasabb minőségi színvonalon és költség-
hatékonyabb eljárásokkal biztosítsuk az egészséges és 
sérült gyermekek fogászati, fogszabályozási és helyre - 
állító dentoalveoláris szájsebészeti és gyermekfogásza-

ti ellátását, segítve ezzel a fogyatékos személyek élet-
minőség javításának megteremtését és gyógyításhoz 
való hozzájutásuknak esélyegyenlőségét. Az országos  
és regionális szinten is új, komplex ellátást biztosító köz - 
pont megvalósítása modellértékű, más egyetemi cent-
rumok által is hasznosítható információkkal szolgálhat-
na további regionális betegellátó rendszerek kialakítá-
sához. 2011-ben fejeződtek be azok a 2009-ben elnyert 
pályázat alapján megkezdett beruházási kivitelezési 
munkálatok, melyek a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi centrumának európai színvonalú 
korszerűsítéséhez kapcsolódott. A TIOP 2.2.7. pályázat 
keretében valósult meg a 10,6 milliárd forintos uniós tá-
mogatásból és 1,2 milliárd forintos önrészből álló Deb-
receni Egészség Központ Fejlesztési Projekt. A projekt 
részeként a Fogorvostudományi Karon is jelentős be-
ruházások valósultak meg. A Fogorvostudományi Ka-
ron az összes bővítmény több mint 1500 m2-re terjedt 
ki. A megnövekedett alapterület és további kezelőter-
mek kialakítása szükségszerűen, új már a Tanszékek 

igényeihez jobban igazodó, logikusabb átcsoportosítá-
sokat tettek lehetővé. Így új elhelyezést nyerhetett és  
bővülhetett a gyermekfogászati és Fogszabályozási  
Tanszék. A tízszékes kezelőben megindulhat a komp-
lex fogászati ellátás. A kialakított öt kezelőegységes  
dento-alveoláris szájsebészeti ambulancia ez évtől  
a Kar épületében működhet együtt a fogászattal. A Fül - 
orr-gége Klinika oldalszárnyában létrehozott Maxillo fa-
ciális Szájsebészet alagsori folyósrendszerrel kapcso-
lódhatott a főépülethez és 1983 óta először újra egy-
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séget képezhet a járóbeteg és fekvőbeteg ellátás. Az 
emeletráépítéssel nyert területen új orvosi szobák, egy 
száz fő befogadására alkalmas előadó és egy tárgya-

lóterem vált kialakíthatóvá. Kiépítésre került a video-
konferencia rendszer, mely lehetővé teszi a hallgatók 
számára, hogy egy időben láthassák a kezelések me-
netét és az előadásokat mind a szemináriumi, mind  
a központi előadótermekben. Segítségével, a társegye-
temekkel továbbképzések tarthatók. Az oktatást más 
korszerű számítógépes rendszer is segíti (103 számí-
tógép, 77 nyomtató, 7 szkenner, 10 projektor, WI-FI há-
lózat stb.), a fantomgyakorlóban három önellenőrzésre 
is alkalmas betegszimulátoron sajátíthatják el a hallga-
tók a fog előkészítésének menetét. Beüzemelésre ke- 
rült egy, az Európában is ritkaságnak számító, a fogá-
szati radiológosok körében gold-Standartnak ne vezett 
cone Beam cT. A technika gépparkja kiegészült a leg-
modernebb cAD-cAM, számítógép vezérelte, a korona-  
hídmunkákat programozás után emberi kéz érintése 
nélkül elkészítő géppel. A Kar saját finanszírozásban 
klimatizáltatta a régi épületszárnyat is, bebútorozta az 

újonnan létesített tantermet és kezelőhelyiségeket. Va-
gyonvédelmi okok miatt felszerelésre került a beltéri  
kamerarendszer. A fejlesztések eredményeként rendel-

kezésre állnak azok a felszerelések, műszerek, eszkö-
zök és technikák, amelyek ma a legkorszerűbb európai 
szintű fogorvosképzéshez és betegellátáshoz szüksé-
gesek. Mindez teljessé teszi azt a fejlesztési folyama-
tot, hogy a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtu-
dományi centrumának Fogorvostudományi Kara mind 
a magyar, mind az angol nyelvű fogorvosképzés, a re-
gionális betegellátás kiemelt fontosságú centrumává 
váljék az országban.
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