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A Medicina Kiadó gondozásában megjelent, színes ké - 
pekkel és rajzokkal gazdagon illusztrált könyv a részle-
ges kivehető műfogsorok készítésének elméleti hát terét  
és gyakorlati lépéseit mutatja be. A könyv fogor vos tan-
hallgatóknak készült, de hasznos olvasmány a fogtech-
nikus tanulóknak és a fogorvos kollégák számára is.  
A téma még ma, az implantációs protetika korszakában 
is aktuális, hiszen részleges műfogsorok nagy szám-
ban készülnek a mindennapi gyakorlatban. 

A szerző a foghiányok következményei és azok ha-
zai  és nemzetközi osztályozásának leírása után tér rá 
a részleges foghiánnyal jelentkező betegek ellátásának 
tárgyalására. A 4. fejezetben a jó funkcionális stabilitás  
eléréséhez szükséges elméleti ismeretek összegzése  
olvasható. A részleges fogpótlás részeinek és azok funk - 
cióinak, valamint a velük szemben támasztott követel-
mények leírását néhány speciális fogtechnikai művelet 
ismertetése követi. A további fejezetekben a különböző 
elhorgonyzási eszközök felhasználásával készülő pro-
tézisek készítésének klinikai és fogtechnikai lépései ta-
lálhatók, az anamnézis felvételével kezdődően, a vizs-
gálatokon és diagnóziskészítésen keresztül a tervezés, 
majd a kivitelezés, végül az átadás és gondozás lépé-
seit ismerheti meg az olvasó. A tanulást könnyíti az el-
látás klinikai és fogtechnikai fázisainak táblázatos meg-
jelenítése is.

Külön fejezetekben került leírásra néhány speciális 
szempont, melyek a beteg ellátásakor fontosak lehet-
nek, valamint a harapási magasság emelésének mód-
ja részleges foghiány esetében. A szerző külön fejeze-
tet szentel a betegek gondozásának, hiszen az ellátás 
hosszú távú sikerének ez az egyik alapvető feltétele.  
A foghiányok Fábián–Fejérdy féle beosztása szerinti pél - 
dákon keresztül mutat be a könyv egy-egy lehetséges 
fémlemez-tervet, statikai elemzéssel kiegészítve. Ezek 
mind azt a célt szolgálják, hogy a hallgatók megértsék 
a fogsorokat a használatban érő erők hatását, és meg-
tanulják, hogyan lehet helyes szerkesztéssel a fogsort 
egyensúlyban tartani, a terhelés ellenére jól funkcioná-
ló, stabil fogsorokat készíteni.

A legnagyobb körültekintés ellenére is előfordulnak 
hi bák, amelyeknek jogi következményei is lehetnek, 
ezért hasznos a könyv utolsó fejezete, amely a fogmű-
vek készítésének jogi vonatkozásaival foglalkozik, ki-
emelve a 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 
néhány fontos fejezetét, valamint a fogorvosi szolgál-
tatások teljesítésére vonatkozó felelősség kérdéseit.

A hallgatók számára írt könyvben található képek túl-
nyomó része hallgatói gyakorlatokon készült. A könyv 
felépítése logikus, nyelvezete egyszerű, könnyen ért-
hető, ezáltal hozzájárulva a témához tartozó ismeretek 
alapos elsajátításához. 
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