KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK
FOGORVOS
mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
1.745 A mesterképzési szak megnevezése: fogorvos (Dentistry)
2.746 A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben
szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve MSc)
– szakképzettség: okleveles fogorvos doktor
– szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Dentist (D.M.D. – doctor medicinae
dentariae)
Az oklevél doktori címet tanúsít, rövidített jelölése: dr. med. dent.
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A képzési idő félévekben: 10 félév
5. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 300 kredit.
5.1. Alapozó ismeretek: 80–100 kredit.
5.2. Előkészítő klinikai ismeretek: 45–59 kredit.
5.3. Klinikai alapismeretek: 115–131 kredit.
5.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 20 kredit.
5.5. Szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 15
kredit.
5.6. A gyakorlati ismeretek aránya: intézményi tanterv szerint legalább 65%.
6. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai
készségek birtokában megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek; önálló
fogorvosi tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe
veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően
döntenek, illetve cselekszenek. Megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával
dokumentált teljesítésével választott szakterületükön önálló fogorvosi munkát végeznek;
megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a
doktori képzésbe.
a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
– az egyén és a társadalom egészségvédelmének alapjait,
– a gyakrabban előforduló munkaegészségügyi ártalmak okait, tüneteit, megelőzésüket,
s ezek gyógyítását,
– a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció,
a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait,
– az egészség fogalmát és annak kritériumait,
1

– a fontosabb és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, azok
várható információit, ezen vizsgálatok indikációit és kontraindikációit, kockázati
tényezőit és az eredmények diagnosztikus értékét,
– a fog- és szájbetegségek, a gyakoribb általános betegségek szájban megnyilvánuló
tüneteit,
– a gyakori(bb) fog- és szájbetegségek, valamint szájtünetekkel is járó általános
betegségek etiopatogenezisét, korai diagnosztikáját, ezek gyógyításának lehetőségeit
és módszereit,
– a fogászati és szájsebészeti szűrővizsgálatok rendszerét, különös tekintettel az
onkológiai célzatú megelőzésre,
– a fontos és korszerű fogorvosi terápiás eljárások lényegét, ezen eljárások elméleti és
gyakorlati alapjait, valamint e terápiás beavatkozások várható eredményeit,
mellékhatásait,
– a fogászatban alkalmazott anyagokat, ezek főbb jellemzőit, alkalmazásuk indikációit
és kontraindikációit,
– az orális rehabilitáció lehetőségeit és módszereit,
– a kiemelt népegészségügyi ártalmak etiopatogenezisét, megoldását,
– a fogászati infekciókontroll elvét, gyakorlati alkalmazásának szükségességét és
lehetőségeit,
– a szájsebészeti műtétek, illetve az arc- és állcsont sebészeti műtétek indikációit,
valamint kockázatait,
– a fogászati ellátásban előforduló betegségek pszichológiai és szociológiai
vonatkozásait,
– az egészségügyi biztosítás rendszerét és az egészségügyi szolgálat szervezeti
felépítését, ezen belül a fogorvosi/fogászati ellátás rendszerét és finanszírozási
rendelkezéseit, és a fogorvosi gyakorlathoz szükséges etikai és jogi ismereteket,
– az egészségügy gazdasági vonatkozásait.
b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
– szakszerű anamnézis felvételére a vizsgált személytől és annak környezetétől,
– annak megállapítására, hogy fogászati szempontból a vizsgált személy állapota
megfelelő-e az egészség kritériumainak, feltárható-e az egészségére ártalmas
magatartás és életmód, ha fellelhető kóros eltérés, melyek ezek fő jellemzői,
– szakszerű kórleírás és dokumentáció vezetésére,
– döntéshozatalra a fogorvosi beavatkozásról, továbbá az általános orvoshoz,
szakorvoshoz történő utalásról vagy egyéb intézkedésről,
– a sztomatológiai prevenció módszereinek alkalmazására az alapellátásban és a
lakosság egészségnevelésében,
– megfelelő együttműködés kialakítására teamekkel,
– a fogtechnikai munkák ellenőrzésére és a kész fogművek elbírálására,
– a fogorvos munkájához szükséges klinikai és műszeres vizsgáló módszerek
alkalmazására, értékelésére, a vizsgálatok eredményeiből történő helyes
következtetések levonására,
– az azonnali fogorvosi beavatkozást igénylő betegségek felismerésére,
– életmentő beavatkozások elvégzésére az orvosi elsősegélynyújtásban,
– a fogászati ellátásban használatos berendezések és műszerek kezelésére, ismerik ezek
baleset- és munkavédelmi szabályait.
c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– empátiás készség, segíteni akarás,
– megfelelő szintű kommunikációs képesség (beteggel, teammel, társadalommal),
– megfelelő manuális készségek,
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– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
– együttműködési készség, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátásának képessége,
– kreativitás,
– jó problémamegoldó készség.
7. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
7.1. Alapozó és előkészítő klinikai ismeretek 125–159 kredit:
Alapozó ismeretek:
alapozó tantárgyak (fizika, kémia, biokémia, sejtbiológia), morfológia (anatómia,
szövettan, fejlődéstan), molekuláris biológia (biokémia), patológia (általános és orális
patológia, általános és orális patofiziológia, általános és orális mikrobiológia),
funkcionális biológia (fiziológia, orális biológia), magatartástudomány (pszichológia,
szociológia, etika) – 80–100 kredit.
Előkészítő klinikai ismeretek:
bevezetés a klinikai módszerekbe (belgyógyászat, sebészet, fogászati preklinikum),
diagnosztika (laboratóriumi diagnosztika, patológiai diagnosztika, diagnosztikus
képalkotó eljárások, általános és orális radiológia), népegészségtan (gazdasági
ismeretek), gyógyszertan (farmakoterápia, toxikológia) – 45–59 kredit.
7.2. Szakmai törzsanyag 115–131 kredit:
Klinikai ismeretek: 25–31 kredit
a megbetegedések és terápiájuk komplex ismerete (orvosi genetika, belgyógyászat,
sebészet, bőrgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, szájnyálkahártyabetegségek, gyermekgyógyászat, szülészet, nőgyógyászat, neurológia, pszichiátria,
oxiológia stb.), továbbá választható ismeretek.
Fogászati klinikai modul: 90–100 kredit
preventív fogászat, oralis diagnosztika, megtartó fogászat (konzerváló fogászat,
endodontia, parodontológia stb.), szájsebészet (fogsebészet, arc- és állcsontsebészet
stb.), helyreállító fogászat (fogpótlástan), gyermekfogászat, fogszabályozás, továbbá
választható ismeretek.
A kötelezően választható ismeretek aránya: legalább 15%.
Diplomamunka: 20 kredit.
8. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat magában foglalja a kórházi, az ápolástani, az odontotechnológiai, az
extractio, az általános fogászati, a szájsebészeti gyakorlatot. Időtartama legalább 10 hét.
9.747 Idegennyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből vagy
nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből egy államilag elismert, középfokú (B2) komplex
típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.
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