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I. BEVEZETÉS 

Az orális egészség része az általános egészségnek, ezáltal egyfajta életminőségi 

mutató is. Az egészséges fogazat kialakulása és megtartása azért fontos, mert a fogazat 

betegségeinek következményeként zavart szenved a jó közérzet, a munkabírás, az 

emésztőrendszer működése, mely számos egyéb szerv megbetegedését vonja maga 

után. A beteg fog és fogágy gócbetegségek előidézőjeként szerepelhet. A szájüregi 

rosszindulatú daganatos megbetegedések igen magas halálozási aránnyal járnak. Ezért 

nagyon fontos már a magzati életben elkezdeni a fogászati prevenciót, melynek célja a 

szájüreg és a fogazat egészségének megőrzése, betegségeinek megelőzése, valamint a 

lehetséges betegségek kifejlődésének megakadályozása. Jelen fejezetben bemutatjuk az 

egészséges fogazat megtartásának elméleti és a gyakorlati vonatkozásait, valamint a 

szakemberek és szülők erre a célra irányuló közös erőfeszítésének lehetőségeit. 

Az egészséges, gondozott fogazat jobb életminőséget jelent, a panasz- és 

fájdalommentesség növeli a komfortérzetet, munkabírást, a szabályos, ápolt fogazat 

biztosabb fellépést, kiegyensúlyozottságot és belső harmóniát eredményez 1 A fogazat 

elsődleges feladata a rágás, de fontos szerepet játszik a hangképzésben és a beszédben 

is. A fogak és száj ápolásának célja a szervezet (az emésztőrendszer) egészséges 

állapotának megtartásán kívül, hogy az egyén megfeleljen a szociokulturális 

elvárásoknak, így a fogak esztétikai szerepe kerül előtérbe, mely elengedhetetlen része a 

jó megjelenésnek, közérzetnek, kommunikációnak és az önbecsülésnek. 

                                           

1. 1 Nyárasdy I., Bánóczy J: Preventív Fogászat, Budapest Medicina Könyvkiadó Zrt.,2009: 21-22. 
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II. VONATKOZÓ FOGALMAK TISZTÁZÁSA, ELMÉLETI 

HÁTTÉR 

II.1. A szájüreg és fogazat betegségeinek epidemiológiai háttere 

A fogszuvasodás és a fogágybetegségek jelenleg Magyarországon a népesség szinte 

100%-át érintik, ezért népbetegségnek minősülnek. A rágóképesség romlását, a fogak 

elvesztését fiatalabb korban elsősorban a fogszuvasodás, később a fogágybetegségek 

okozzák. Felnőtt- és időskorban a fogatlanság sokkal nagyobb mértékű, mint Európa 

legtöbb, fejlett fogászati kultúrával rendelkező országában. 

Gyermekek esetében két kiemelt korcsoport van, az 5-6 évesek, akiknél a tejfogazat 

megbetegedési gyakoriságát és intenzitását, illetve a 12 éves korcsoport, ahol már a 

maradó fogazat cariológiai, parodontológiai és orthodonciai aspektusait vizsgálják.2 A 

WHO az „Egészséget mindenkinek 2000-re” programban a következő célokat jelölte meg.  

 

1. ábra. „Egészséget mindenkinek 2000-re” WHO program 

Forrás: www.szmm.gov.hu/download.php? ctag=download&docID=463  

                                           
2 Szőke J.,Petersen,P.E: A gyermekpopuláció orális egészsége, Fogorvosi Szemle 1998;91:305-314. 
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A WHO célkitűzései 2020-ra3 

A WHO az FDI-vel (Fédération Dentaire Internationale) és az IADR-ral (International 

Association for Dental Research) együtt 2000-ben új stratégiai célokat fogalmazott meg 

2020-ra, amely azonban nem konkrét számokat tartalmaz, hanem egy keretet ad az 

egyes országokban megvalósítható egészségügyi tervezéshez. A legfontosabb általános 

primer prevenciós cél:  

Az orális- és a craniofacialis eredetű megbetegedések befolyásának csökkentése az 

egészségre és a pszichoszociális fejlődésre, hangsúlyt helyezve az orális egészség 

fenntartására, az egészségfejlesztésre és a betegségek megelőzésére. Az orális eredetű 

betegségek számának csökkentése azokban a populációkban, ahol ezek a legnagyobb 

terhet róják a társadalomra. 

II.2. A caries kialakulásának okai és mérhetősége 

A caries kialakulását endogén (szisztémás, genetikai, immunológiai, alkati, életkori, 

nemi hormonális, különböző betegségek következményei, pl. diabetes m., a nyál Ph- 

tartalma) és exogén tényezők, a plakk-képződés, a táplálkozás, a szociális és gazdasági 

helyzet, valamint földrajzi tényezők befolyásolják.  

A caries kialakulása elsősorban a fogon megtapadó lepedék (plakk) mennyiségétől, 

minőségétől, a szájhigiénétől, a táplálkozástól, a gazdaszervezettől (fog, nyáltermelés) 

függ, de egyéb tényezők is befolyásolhatják (különböző betegségek, genetikai, alkati 

sajátosságok, gazdasági és szociális körülmények, stb.) kialakulását. 

A cariológiai státusz értékelésére maradó fogazatra a DMF-T (Decayed-szuvas, Missing-

hiányzó, Filled-tömött, Tooth-fog) tejfozagatra pedig a dmf-t számot használjuk.4 A 

minimuma 0, amikor minden fog megtalálható a szájban és teljesen ép, a maradó, illetve 

a tejfogazatra vonatkozóan a maximuma 32/20, amikor minden fog valamilyen szinten 

érintett, akár szuvas, akár tömött, akár hiányzik. 

                                           
3 Márton K., Balázs P, Bánóczy J, Kivovics P: Magyarország népegészségügyi helyzetének fogorvosi vonatkozásai. Fogorvosi 

Szemle, 102. évf. 2. sz. 2009. 53-62.  

4 World Health Organization: Oral health surveys. Basic methods, 4th ed. World Health Organization, Geneva, 

1997:41–46, 63. 

 



 

 7/35 

A DMF-T értékek alapján a 12 éves gyermekek cariesintenzitását tekintve 1996-ban 

Magyarország 27 európai ország között a 24. helyen, a legrosszabbak között szerepelt.5 

Általában az első carieses léziók már a tejfogazatban megjelennek a második életévben. 

A hetedik életévig minden évben egy fog szuvasodik. 

Gyermekfogászati szakrendelések adatai szerint 2005-ben több gyermek jelent meg a 

rendeléseken, mint 10 évvel korábban. Közép-Magyarországon (Budapest, Pest megye) 

látták el a legtöbb pácienst, és itt volt a legkevesebb a kihúzott fogak aránya.67 

 

 1995* 2005** 

Megjelent gyermekek 1.116.416 1.499.758 

Tejfogtömések 82.363 139.948 

Pulpotomiák 52.196 38.725 

Maradandófog tömések 360.056 309.940 

Gyökértömések 13.295 44.044 

Maradandófog eltávolítás 30.398 36.828 

*Fogászati szakrendelés. Magyar Statisztikai Évkönyv 1995. Budapest, 1996, Központi Statisztikai 

Hivatal, 138.o. 

**A fogszabályozási szakrendelések adatai terület szerint, 2005. Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 

2005. Budapest, 2006, Központi Statisztikai Hivatal, 206. o. 

II.3. A caries megelőzése 

A fogszuvasodás primer prevenciójának 4 fő alappillére van:  

1. helyes táplálkozás  

2. fluoridok általános és helyi alkalmazása 

3. szájhigiénés módszerek a plakk eltávolítására 

4. barázdazáró anyagok alkalmazása az 

őrlőfogak barázdáinak lezárására 

                                           
5 Módszertani levelek, állásfoglalások, irányelvek. 2008. Egészségügyi minisztérium. 

http://www.eum.hu/main.php?folderID=3746&objectID=6000276 

6. A fogszabályozási szakrendelések adatai terület szerint, 2005. Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2005. 

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2006. 206. o., Fogászati szakrendelés. Magyar Statisztikai Évkönyv 

1995. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1996. 138.o 
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2. ábra. A caries prevenciójának alappillérei 

Nyárasdy Ida, Bánóczy Jolán. Preventív Fogászat, Budapest Medicina Könyvkiadó Zrt.,2009:89 

 

1. helyes táplálkozás: A táplálékfelvétel útján a szervezetbe kerülő tápanyagok két 

úton gyakorolnak hatást. A szájüregbe jutó, rágás folyamán a fogakkal és más szájüregi 

képletekkel érintkezve kifejtett exogén helyi hatást preresorptív hatásnak nevezzük. A 

felszívódás után szisztémásan megnyilvánuló postresorptív, endogén hatás főként a 

fogak fejlődési stádiumában, azoknak a szájüregben való megjelenése előtt, tehát a 

preeruptív szakban jelentős. 

A caries kialakulása szempontjából a szénhidrátok szerepe meghatározó, hiszen 

ezekből a száj mikroflórája közreműködésével a lebontás során savak termelődnek, 

melyek elindítják a fog keményszöveteinek demineralizációját. Cariogén hatásuk 

elsősorban a monoszacharidoknak (glükóz, fruktóz, galaktóz) és a diszacharidoknak 

(szukróz, maltóz, laktóz) van, ezek fermentációja a szájüregben savképződést 

eredményez, mely a dentális plakk pH-ját a kritikus 5,5 pH alá csökkentve 

demineralizálja a zománcot. 8Prevenciós szempontból a cukorfogyasztás csökkentése 

lenne a legfontosabb. Bár a cukorfogyasztás a legutóbbi adatok szerint csökkenő 

tendenciát mutat, a korábbi 36-39 kg/fő/év az utóbbi években 30 kg/fő/évre 

mérséklődött, de még mindig a középmezőnyt jelenti, és messze nem éri el a WHO által 

ajánlott 20 kg/fő/évet. Ügyeljünk arra, hogy a főétkezések közötti „nassolást” 

minimálisra csökkentsük, illetve ilyenkor ún. cukorpótlókkal (xilit, szorbit) készített 

édességeket fogyasszanak a gyermekek.  

A táplálkozás során bevitt szénhidrát mennyisége mellett nagyon fontos tényező az 

adagolás módja, az étkezések gyakorisága és a cukorfogyasztások között eltelt idő. Minél 

                                           
8 Fazekas Á.: Megtartó fogászat és endodontia, Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006:25 
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gyakrabban kerül savtermelődést eredményező szénhidrát a szájüregbe, annál rövidebb 

a remineralizációra rendelkezésre álló idő. A főétkezések közötti gyakori édesség- vagy 

akár cukros üdítőital-fogyasztás a plakk pH-ját a kritikus 5,5 érték alatt tartja, állandó 

savas környezetet fenntartva, ami kedvez a caries létrejöttének. A gyakori bevitel tehát 

gyakoribb demineralizációs attakokat okoz. 9 

A fehérjék és a bennük található esszenciális aminosavak a táplálék egyik legfontosabb 

összetevői. A megfelelő minőségű és mennyiségű fehérje bevitelének meghatározó 

szerepe van a fogak korai fejlődésében a fogcsírára, később pedig a mineralizációs 

folyamatokban. Kiemelten fontos a csecsemők anyatejes táplálása, mivel az anyatej 

fehérjeösszetétele az adott életszakaszban a lehető legoptimálisabb, de a fogak 

fejlődésének későbbi szakaszában a gyermekek 7-8. életévéig is gondoskodni kell az 

optimálisnak tartott fehérjeellátásról. A csökkent fehérjebevitel eredményeként a fogak 

keményszöveteinek Ca-tartalma csökken, P-tartalma megemelkedik, a zománc és a 

dentin szabad és kötött víztartalma fokozódik, szervesanyag-tartalma pedig csökken, 

tehát romlik a keményszövetek szerkezete. 

A fogak előtörése után a táplálkozásnak főként a lokálisan kifejtett hatása jelentkezik 

egyfelől direkt úton, másfelől a felszívódott és a nyálban, sulcusváladékban való 

kiválasztódás útján. 

A vitaminok szintén befolyásolják a fogak fejlődését és mineralizációját. Az A-, B-, D-, 

és C-vitaminok a legfontosabbak a fogak egészséges kialakulásában. Vitaminhiányos 

állapotokban a fogakon különböző disztrófiás elváltozások alakulnak ki. 

Az ásványi sók közül a fogak szempontjából legjelentősebbek a kalcium és a foszfor, 

melyek trikalcium-foszfát formában vesznek részt a fogak szervetlen állományának 

felépítésében. Az egészséges fogszövet felépítésén kívül a fogak előtörése után is 

jelentős szerepük van a zománcdefektusok remineralizációjában. A napi kalcium- és 

foszforszükséglet 1-1 g, ezek az ásványi sók legnagyobb mennyiségben a tejben, 

tejtermékekben, tojásban találhatók. 

A nyomelemek cariológiai szempontból fontosak. Kiemelkedő közülük az anticariogén 

hatású molibdén, az ón, a stroncium, a vanádium és a fluorid. 

A fogszuvasodás megelőzése érdekében a táplálkozási szokásokat és a tápanyag 

összetételét tekintve az alábbi szempontok lényegesek: 

 A táplálkozások gyakoriságát a három főétkezésre, és maximum 1-2 főétkezés 

közötti tápanyagbevitelre kellene csökkenteni. 

                                           
9 Bánóczy J.: A táplálkozás szerepe a caries etiológiájában, a prevenció lehetőségei, Lege Artis Medicinae, 

1994;11: 1012-1019. 
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 A cukorfogyasztás ne legyen több a táplálékfelvétel 10%-ánál, rostdús és 

magasabb keményítőtartalmú ételek fogyasztása. 

 A táplálék összetétele szerint pedig előtérbe kell helyezni a magas 

fehérjetartalmú, mérsékelt zsírtartalmú, minimális fermentált cukrot tartalmazó, 

nagy pufferkapacitású, magas ásványi sótartalmú (Ca és P), nyálelválasztást 

serkentő ételeket.  

 

2. Fluoridok általános és helyi alkalmazása: A fluoridok cariesprotektív hatásának 

vizsgálatakor abból kell kiindulni, hogy a caries nem fluorid-hiánybetegség, hanem egy 

multikauzális megbetegedés. Önmagában a fluoridok adagolása nem elégséges. 

A fogszuvasodás kialakulásának fluoridokkal történő megelőzése három úton jöhet létre: 

 szisztémásan (belsőleg) 

 lokálisan (külsőleg, helyileg) 

 a kettő kombinációjaként 

szisztémás lokális 

ivóvíz fogpaszta 

háztartási só öblítés 

tej fluordúsítása gélek 

fluorid tabletták lakkok 

1. táblázat. Szisztémás és lokális fluoridprevenció (a WHO ajánlása) 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5014a1.htm 

 

A belsőleg ható fluoridok a fog fejlődése idején, még az áttörés előtt, preeruptívan, a 

külsőleg hatók pedig a fog áttörése után, posteruptívan, a fogzománccal való közvetlen 

érintkezés útján fejtik ki hatásukat. 

A fluorid bizonyos mértékben minden élelmiszerben és vízben jelen van, de nagy 

többségükben igen kis mennyiségben. A szükséges napi 1 mg fluoridbevitellel szemben a 

civilizált társadalmak étkezési szokásai alapján a napi fluoridfelvétel átlaga 0,2-0,5 mg 

között van.10 

A fluoridok cariesprotektív hatásmechanizmusa hat a fogzománcra (csökkenti a 

savoldékonyságot, erősíti a kristályszerkezetet és remineralizálja a demineralizált 

                                           

10
 Recommendations for Using Fluoride to Prevent and Control Dental Caries in the United States. CDC. Flouride 

recommendations Work Group.  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5014a1.htm 

 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5014a1.htm
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területeket), a plakk baktériumokra (elnyomja az enzimgátló és a cariogén 

mikroflórát) és a zománcfelszínre (gátolja a fehérjék és/vagy baktériumok 

adszorpcióját és csökkenti a felszíni energiát). 

A 2003-as World Oral Health Report szerint a tudományos kutatások megállapították, 

hogy a fluoridprogramok akkor a leghatásosabbak, ha a szájüregben folyamatosan 

állandó, alacsony fluoridszintet tudnak fenntartani.11 

Nagyon fontos, hogy minden cariespreventív programot folyamatosan monitorozni kell! 

Az ívóvíz fluorozása biztonságos és gazdaságos, a WHO által a leginkább ajánlott 

módszer12. Az optimális koncentráció: 0,5-1,0 mg fluorid/liter. Magyarországon nincs 

bevezetve (technikai, szervezési nehézségek, a só-fluorozásnál 10-20-szor többe kerül), 

jóllehet az ivóvizek fluoridtartalma 98%-ban szuboptimális. A részletes hazai 

fluoridtérképek az ÁNTSZ-nél megtalálhatók, áttekintő térképet lásd a 43. ábrán.13 

A só fluordúsítása 250-350 mg F-/kg koncentrációban gyakorlatilag alternatívája a 

vízfluorozásnak. Magyarországon már kapható fluorozott só. Alkalmazása feltétlenül 

javasolt. 

A tej fluordúsítása elsősorban iskolákban, kollégiumokban lenne optimális módszer, ahol 

ingyenes tejfogyasztási rendszer működik. 

A fluoridsupplementumok (tabletták) alkalmazását népegészségügyi szempontból 

korlátozni és ellenőrizni kell. Individuálisan megállapított szükséglet (cariesrizikó 

páciensek, rossz szociális körülmények) esetén a gyermek-fogszakorvos rendeli el 

alkalmazását és kizárólag receptre kaphatók. Adagolása csak orvosi és szülői kontroll 

mellett történhet. 

Egy időben, egyszerre csak egy szisztémás módszer alkalmazható! 

A fluoridtartalmú gyermekfogkrémek használatát mindenki számára hozzáférhetővé kell 

tenni (tanyán élő gyermekeknek is). Használatuk a következő megszorításokkal 

mindenkinek és maximálisan ajánlott: 

 A fogpasztákon fel kell tüntetni, hogy 6 év alatti gyermekek csak borsónyi 

mennyiséggel és csak szülői felügyelettel moshatnak fogat, 500 ppm alatti 

koncentrációban fluoridot tartalmazó gyermek fogpasztával. 

                                           
11 Continuous improvement of oral health in the 21st century - the approach of the WHO Global Oral Health 

Programme. Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion World Health Organization. Geneva, 

Switzerland. 2003. http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_report03_en.pdf?ua=1 

12 Sheila Jones, Brian A. Burt, Poul Erik Petersen, & Michael A. Lennon: The effective use of fluorides in public 

health. Bulletin of the World Health Organization, September 2005, 83 (9) 670- 676.  

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/9/670.pdf 

13 Páldy A, Málnási T.: Magyarország környezet-egészségügyi helyzetének értékelése. Országos Környezet-

egészségügyi Intézet. Budapest. 2009.65.old. http://oki.antsz.hu/documents/nekap_2000.pdf 

http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_report03_en.pdf?ua=1
http://www.who.int/bulletin/volumes/83/9/670.pdf
http://oki.antsz.hu/documents/nekap_2000.pdf
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 Kisgyerekek szülői felügyelettel is csak akkor használhatnak fogpasztát, ha már 

biztosan ki tudják öblíteni a szájukat, és nem nyelik le a „finom” gyümölcs, 

„tuttifrutti” és egyéb ízesített fogpasztákat. 

A fluoridos szájöblítés még alacsony koncentrációban sem ajánlott 6 éves kor alatt. 

A gyermekek étkezését, az ételek és italok (ásványvizek) fluoridtartalmát ellenőrizni kell! 

A magas cariesintenzitás esetén a szisztémás fluoridálás feltétlenül szükséges. 

A WHO szerint egy szisztémás és egy helyi módszer együttesen alkalmazható, így 

Magyarországon elsődlegesen a fluoridos gyermekfogkrémek alkalmazása, illetve a 

fluoridokkal dúsított étkezési só használata ajánlott.14 

A kollektív vagy szisztémás társadalmi megelőzés lehet az ivóvíz, a tej, valamint a 

só fluordúsítása (ezt alkalmazzák Magyarországon).  

 

3. ábra. A lakosság többsége által fogyasztott ivóvíz fluoridtartalma 

http://oki.antsz.hu/documents/nekap_2000.pdf, 65.old. 

 

3. Szájhigiénés módszerek, a plakk eltávolítására: A fogpaszták és szájöblítők az 

egyéni, lokális megelőzési módszerek csoportjába tartoznak. Sok, különféle összetevőjű 

fogkrém kapható, melyek más és más adalékanyagokat és ízesítőszereket tartalmaznak. 

A cariostatikus hatás mechanizmusa szerint a helyileg magas koncentrációban 

alkalmazott fluoridok hatására a zománc felszínén kis kalcium-fluorid tartalmú részecskék 

tapadnak meg, fluorid rezervoárként működnek, melyekből a plakk pH-jának csökkenése 

során fluoridionok szabadulnak fel 

                                           
14 http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_report03_en.pdf?ua=1 

 

 

http://www.who.int/oral_health/media/en/orh_report03_en.pdf?ua=1
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A professzionális, tehát fogorvosi kezelést igénylő, helyileg ható megelőző módszerek 

közé tartoznak a magas fluoridtartalmú ecsetelők, lakkok és zselék. Alkalmazásuk 

közepes-, és nagymértékű szuvasodás esetén, kizárólag rendelőben, szakorvos 

javaslatára történhet.  

 

4. Barázdazáró anyagok alkalmazása az őrlőfogak barázdáinak lezárására: A 

barázdazárás, egy biztonságos és fájdalommentes, adhezív technikán alapuló primer 

prevenciós eljárás a fogszuvasodás megelőzésére, melynek során a moláris és premoláris 

fogak fogszuvasodás szempontból veszélyeztetett helyeinek számító barázdáit, 

gödröcskéit, illetve a frontfogak foramen coecumait lezárjuk, könnyen tisztítható, 

öntisztuló felületeket kialakítva.15 

 

4. ábra. Barázdazárás előtt és után 

http://www.dentka.eoldal.hu/cikkek/dental-higienikusoknak/barazdazaras.html 

 

Terápiás eljárásként is alkalmazható a kezdődő szuvasodási folyamat megállítására, 

szintén a fogak barázdáinak és gödröcskéinek területén.  

 

Idő 
Tejfogak áttörési 

sorrendje 
Idő 

Maradó fogak áttörési 

sorrendje 

6 hónap alsó 1 6 év alsó 1 

10 hónap felső 1 7 év felső 1 

12 hónap felső 2 7 év  alsó 2 

                                           
15 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Barázdazárásról (1. módosított változat) Fog- és 

szájbetegségek Szakmai Kollégium. http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=466 

 

 

http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=466
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Idő 
Tejfogak áttörési 

sorrendje 
Idő 

Maradó fogak áttörési 

sorrendje 

14 hónap alsó 2 8 év felső 2 

15 hónap felső 4 10-11 év alsó-felső 4 

16 hónap alsó 4 11 év alsó-felső 3 

19 hónap felső 3 11 év alsó-felső 5 

20 hónap alsó 3 11-12 év alsó-felső 7 

24 hónap alsó-felső 5 18-20 év alsó-felső 8 

5-6 év alsó-felső 6   

2. táblázat. Fogak előtörési sorrendje és ideje 

Fontos az orthodonciai elváltozások, rendellenességek gyógyítása, megelőzése: 

 Fogak torlódása 

 Harapási rendellenességek (malocclusio) 

III. GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

III.1. Cél meghatározása 

Cél: megőrizni a gyermekek szájüregének és fogsorának egészségét, épségét. 

 A szülők oktatása, dentalis ismeretek átadása, 

 a gyermek számára megfelelő környezet biztosítása,  

 a gyermek fogazatának megerősítése. 

A WHO 2020-ra kitűzött céljai között szerepel, hogy a 6 évesek 80%-a cariesmentes 

legyen, és a 12 évesek DMF-T indexe ne haladja meg a 1,5-t 16 

                                           

16 Poul Erik Petersen; Denis Bourgeois; Douglas Bratthal: Hiroshi Ogawa: Oral health information systems – 

towards measuring progress in oral health promotion and disease prevention. Bull World Health Organ  vol.83 

 n.9  Genebra Sep. 2005 http://dx.doi.org/10.1590/S0042-96862005000900014   

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0042-96862005000900014&script=sci_arttext 

http://www.scielosp.org/scielo.php?pid=S0042-96862005000900014&script=sci_arttext
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III.2. Teendők a cél elérése érdekében 

III.2.1. A fogorvos szerepe. A gyermekfogászati prevencióról 

III.2.1.1 Finanszírozás és ellátás 

A fogászati ellátás az alapellátáshoz tartozik.  

 

A társadalombiztosítás által támogatott 18 év alatti ingyenes fogászati ellátás 

Az óvodák, általános iskolák vagy más oktatási intézmények fogászati ellátása esetén a 

fogorvos a következő feladatokat végzi:  

 szűrővizsgálatok, 

 tanácsadás, 

 kezelés, illetve szakellátásra irányítás, 

 komplex megelőző program. 

Az oktatási intézményekben a tanulói létszámtól függően gyermek és iskolai fogorvosi 

ellátás szervezhető a már felsorolt feladatokkal.  

 

Fogszabályozás  

A 18 éves kor alatti betegek a beavatkozás árának részleges térítése mellett jogosultak  

fogszabályozó készülékre oly módon, hogy a fogorvosi munka térítésmentes, a  

fogszabályozó készülék árához nyújtott támogatást pedig az OEP határozza meg és teszi 

közzé közleményben.17 

 

Fogpótlás 

A fogpótlás a 18 év alattiak és várandós nők esetén a 18. életév betöltéséig, illetve ezt 

követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje 

alatt, valamint a várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig támogatott. 

Kivehető és rögzített fogpótlások fogorvosi munkáira térítésmentesen jogosultak, a 

                                           
17 OEP Ellátások betegség esetére- Fogászati ellátás. 2010/02. 

http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGAS

ZATI_ELLATAS.PDF 

 

http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
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technikai költségekhez nyújtott ártámogatást pedig a támogatott gyógyászati 

segédeszközöket kihirdető közlemény határozza meg.18 

III.2.1.2 Megelőzés, oktatás a rendelőben 

A. Szájhigiénére szoktatás és nevelés 

A jó szájápolás célja a bakteriális lepedék eltávolítása és a szájüregi fluoridraktárak 

utántöltése fluoridkészítményekkel. 

 

A helyes fogápolás 

A megfelelő szájápolás megtanulása és alkalmazása egészségnevelés keretein belül, 

megfelelő motiváltság esetén lehetséges. Fontos, hogy már gyermekkorban a szülőktől 

tanulva szokássá, napi rutinná váljon a rendszeres szájápolás. 

 

Fogkrém 

A fogkrémek főbb összetevői a mechanikai tisztításért felelős dörzsanyagok, fertőtlenítő 

anyagok és fluoridok. Fogmosáshoz mindig a gyermek életkorának megfelelő fogkrémet 

kell használni, ügyelve rá, hogy ne nyelje le. Már a kezdetektől tanítani kell a gyermeket 

a helyes öblítésre. A fluoridtartalmú fogkrém lenyelése, a fluoridok túladagolása foltos 

zománc megjelenését is okozhatja. A fluoridprevenció világszerte legelterjedtebb 

módszere a fluoridos fogpaszták használata. 

 

5. ábra. A fluoridprevenció különböző módszereit alkalmazók száma világszerte 

Glatz Ferenc: Egészségügy és piacgazdaság, Budapest, Magyar Tudományos 

Akadémia,1998:222 

                                           
18 

http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGAS

ZATI_ELLATAS.PDF 

 

http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
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A fluoridos fogkrémek megfelelő hatása függ a fluorid koncentrációjától. A felnőtt 

használatra gyártott fogpasztáknak általában 1500ppm fluoridtartalma van, melyek jóval 

hatékonyabbak az alacsonyabb 1000ppm-tartalmú pasztáknál. Nagyon fontos az 

életkornak megfelelő összetételű és optimális mennyiségű fogkrém használata. 6 éves 

kor alatti gyerekeknek az ajánlott fluoridtartalom 250-500ppm, és egy-egy fogmosás 

alakalmával borsónyi mennyiség használata ajánlott. Nagyobb mennyiség használatakor 

az esetleges lenyelésekor, illetve köpni nem tudó gyerekek esetén, akik szintén lenyelik a 

fogkrémet, fennáll a túladagolás miatti fluorosis kialakulásának veszélye. 

 

Fogkefe 

A fogkefék különböző méretekben kaphatóak, ajánlatos az életkornak megfelelő 

nagyságú, kis fejű, lekerekített sörtevégekkel rendelkező terméket választani. 

Napjainkban igen népszerűek az elektromos fogkefék, melyek segítségével valóban 

gyorsabban érhetjük el a kívánt eredményt, azonban a rendszerességet és az 

alaposságot nem pótolja. A gyermeknek először meg kell tanulnia kézi fogkefével 

alaposan fogat mosni. Nem szabad megfeledkezni a fogkefék rendszeres időközönként – 

3-4 havonként – történő váltásáról. 

Nagyon fontos a gyermekek számára az életkoruknak megfelelő fogkefét választani. A 

gyermekfogkefék csomagolásán fel van tüntetve az ajánlott korosztály. 

 

Fogmosás 

A helyes fogápolás elsajátításához rendszeresség, alaposság, példamutatás és ellenőrzés 

szükséges. A csecsemő első „fogmosása” pár hetes korában, még a fogak áttörését 

megelőző időszakban történhet. Etetés után egy gézdarab segítségével finoman át kell 

dörzsölni az íny felszínét. A fogak áttörésének időszakában ezzel kellemesen lehet 

enyhíteni a csecsemő fájdalmát. Fogzási fájdalom esetén ajánlatos nedves gézlappal 

masszírozni az adott ínyrészt, hűtött rágókát alkalmazni. Használható speciálisan erre a 

célra kifejlesztett babafogkefe is, így már csecsemőknél, az első fogak áttörését követően 

el lehet kezdeni a játékos fogmosást.  

A következő állomás már az első fogak megjelenését követően a fogkefével végzett 

rendszeres fogmosás. Ameddig a kisgyermek megnyugtató biztonsággal tud öblíteni és 

nem nyeli le a fogpasztát a fogkrém használatára még nincs szükség, később 

bevezethető az életkornak megfelelő, csökkentett fluoridtartalmú gyermekfogkrém, 

egészen kis mennyiségben. 
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Az alapos fogmosás legalább 2 percig tart. Minden fog mindegyik elérhető felszínét 

alaposan át kell mosni. Az ínnyel határos felületeken a fog és az íny határához a fogkefét 

45 fokban illesztve, körkörös mozgással kívül és belül egyaránt. A vízszintes irányú, oda-

visszamozgás a fog károsodását okozza, úgynevezett fognyaki kopáshoz vezet, amit csak 

fogorvos tud helyreállítani. Ezután következik a rágófelszín tisztítása. Azon a helyen, ahol 

az íny fáj, vérzik, ott még alaposabban kell mosni! Érdemes a gyermek kezét vezetni, 

hogy érezze a helyes mozdulatokat. Fogmosás végén fontos a nyelvhát óvatos tisztítását 

is elvégezni. 

Fogmosás minden étkezést követően ajánlott, de legalább naponta kétszer, hiszen így 

biztosítható az ételmaradékok és lepedékek eltávolítása, valamint meggátolható a 

fogakat és fogágyat károsító baktériumok elszaporodása. Fontos, hogy a szülő 

szórakoztatóvá tegye a fogmosást a gyermek számára (pl. homokórán figyeljék, vagy 

sütőóra jelezze a 2 perc leteltét). Soha ne engedjük meg a gyermeknek, hogy fogkefével 

a szájában szaladgáljon, mert az megsértheti a száját, de akár fulladást is okozhat, ha 

elesik. A szülő figyeljen arra, nehogy a gyermek a tubusból egye vagy nyalogassa a 

fogkrémet! 

 

. 

 

 

 

 

http://www.mindigmagasabbra.hu/tag/fogmosas-technikaja/ 

 

B. Szűrővizsgálatok 

 

Csecsemő- és kisdedkorban a szülő felelőssége, hogy gondoskodjon a gyermek fogainak 

épségéről. Ebben a korban előírt szűrővizsgálatok nincsenek, de javasolt elvinni a 

gyermeket fogorvoshoz, még mielőtt kezelés szükségessé válna. Érdemes megismertetni 

a gyermeket a fogorvosi rendelővel és a fogorvossal. Jogszabály szerint – 26/1997. (IX. 

3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról –, az óvodákban évente egyszer, 

iskolákban évente kétszer szükséges a fogászati szűrővizsgálatot elvégezni a 

gyermekeknél. 

A fogászati szűrővizsgálatok körébe tartozik: 

 a fog- és állcsont-rendellenességek észlelése, 

6. ábra 

Módosított Bass 

fogmosási 

technika 

http://www.mindigmagasabbra.hu/tag/fogmosas-technikaja/
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 a szájüreg és a maxillo-facialis tájék megtekintése (arc, állcsontok, ajkak, 

szájüreg nyálkahártyája és a nyelv megtekintése, valamint a környéki 

nyirokcsomók és a nyálmirigyek megtapintása), 

 a fogazat, fogágy vizsgálata (szuvas, tömött és hiányzó fogak, valamint 

fogpótlások jelenlétének megállapítása, ínygyulladás, fogágygyulladás, 

fogmozgathatóság észlelése), 

 a szájhigiéne vizsgálata, lepedék, fogkő jelenlétének megállapítása. 

 

C. Egészségnevelési programok 

 

Csoportos foglalkozások (óvodai, iskolai) 

Az óvodai és iskolai csoportos foglalkozások szervezési és szakmai irányítása optimális 

esetben a fogorvos feladata. Az óvoda és iskola az a hely, ahol minden gyermeket el 

lehet érni, és ahol minden gyermek egyformán kapja meg a segítséget (esélyegyenlőség) 

az orális egészséghez. A fogmosásoktatás a kiscsoportos óvodásoknál kezdődik az 

évenkénti óvodai fogászati szűrővizsgálatokkal egybekötve. Óvodásoknál a legfontosabb 

cél a fogmosás szokásának kialakítása, gyakorlása. Elsődleges a szemléletes és képszerű 

formák használata, hiszen a logikus okfejtésnek ebben a korban nincsen még megfelelő 

hatása. De nem csak a gyerekek a célszemélyek ilyenkor, hanem a szociális környezetet 

(szülői, nevelői értekezletek, szakmai fórumok) is jó bevonni a megelőzési programba.  

 

Egyéni edukáció 

Elsősorban tizenévesek, rizikópáciensek részére. Főleg fejlődésben elmaradt, speciális 

képzést igénylő gyerekek esetében fontos, hatékony módszer. Ebben hatékony és 

nélkülözhetetlen partnerek a védőnők, valamint a pedagógusok! 

 

Beavatkozások 

 Szűrés, állapotfelmérés 

 Barázdazárás: Ott ajánlott, ahol a frissen előtört mély barázdákkal rajzolt fogak az 

áttörést követő néhány évben (2-4 évig), nagyobb mértékben fogékonyak a 

szuvasodásra. Különösen fontosak az első maradó rágófogak, melyek előtörését 

sokszor a szülők és gyerekek észre sem veszik, helyzetük miatt a tisztításuk 

nehéz, így jelentős cariesveszélynek vannak kitéve. A sima, barázdazárt fogfelszín 

könnyebben és hatékonyabban tisztítható. Barázdazárással magas, 71-78%-os 

cariesredukció érhető el. 

 Lakkok, ecsetelők, zselék: A professzionális, tehát fogorvosi kezelést igénylő, 

helyileg ható megelőző módszerek közé tartoznak a magas fluoridtartalmú 
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ecsetelők, lakkok és zselék. Alkalmazásuk közepes-, és nagymértékű szuvasodás 

esetén javasolt. 

  

Fluoridtabletták 

A tabletták bevételekor javasolják a lenyelés helyett a lassú elszopogatást, mivel 

posteruptív helyi hatásként megemeli a nyál fluortartalmát, elősegítve a zománc előtörés 

utáni maturatióját. Magyarországon ma Dentocar (0,5 mg NaF), Dentocar Forte (2,21 mg 

NaF) és Zymafluor (0,553 mg NaF) néven kapható fluoridtabletta. Adagolásában 

maximálisan 0,03 mg fluorid adható testtömegkilogrammonként. Fontos, hogy az 

adagolás egyéni szükségletek szerint, rizikóorientált mérlegelés után kizárólag orvosi 

kontroll mellett történjen, figyelembe véve az összes lehetséges környezeti, egyéni és 

professzionális fluoridforrást. Az előírt napi mennyiséget a szülő adagolja nagyon 

gondosan és óvatosan. A tablettákat folyamatosan kell szedni, amíg az összes maradó 

fog ki nem jön (13 éves korig a Zymafluort testsúlynövekedés szerint emelkedő 

adagban). 

 

WHO ajánlás19 

Fél év–2-3 év: 0,25 mg/nap 

2-3 év–6 év: 0,5 mg/nap 

6 év felett 13. évig: 1 mg/nap 

 

A Fluor lokális használata (külsőleges, exogén alkalmazás: nem nyeljük le) 

Fogpaszta (5 mm-nél kisebb csík): borsószemnyi 

→ 250-500 ppm tartalmú 

→ Fluortartalmú fogkrém 0,1% szervetlen Na-fluorid tartalommal 

0-7 éves kisgyermekeknél a zselék és öblítők használata a magas fluoridtartalom miatt 

nem ajánlatos. 

Fluoridos fogkrémek alkalmazása: 

 a gyermeknek tudnia kell öblíteni; 

 a gyermek korának megfelelő fogkrém; 

 felnőtt fogkrémek alkalmazása tilos! (1200-1500 ppm fluorid ion) 

 

Mozgó tejfogak eltávolítása 

                                           
19 Sheila Jones, Brian A. Burt, Poul Erik Petersen, & Michael A. Lennon: The effective use of fluorides in public 

health. Bulletin of the World Health Organization, September 2005, 83 (9) 670- 676.  

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/9/670.pdf 

 

http://www.who.int/bulletin/volumes/83/9/670.pdf
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A már lötyögő fogak néha nehezen távolíthatók el, ezért ajánlott fogorvosi ellátás 

keretében, nem pedig otthoni, házi módszerekkel eltávolítani a mozgó fogat. 

 

Cariesek, gyulladt fogak ellátása 

A gyulladás lehet akut pulpitis, amely lüktető fájdalommal, területmegnagyobbodással, 

élénk piros, lilás gyulladt szöveti reakcióval jelez. A krónikus gyulladás a gyökér táján 

kialakult fájdalommal és szövet megnagyobbodással tompa, de állandó fájdalommal jár. 

III.2.2. A védőnő lehetőségei 

III.2.2.1 Várandós, csecsemő, kisded gondozása 

Óriási szerepe van a védőnőnek, hiszen ezekben az időszakban leginkább az egyéni 

tanácsadás működik. 

 

Várandós 

Fontos a fogápolási ismeretek átadása, az orális egészség, mint érték elfogadtatása, a 

felelősségérzet felkeltése. Lehet, hogy a nők nincsenek tudatában annak, hogy a saját 

szájüregük és fogaik betegségei kihatnak a gyermekük szájának egészségére. Ismert, 

hogy a fogszuvasodást elősegítő baktériumokat az édesanya átadja a gyermeknek (ún. 

„vertikális transzmisszió") a cumi megnyalásával, vagy a közös evőeszközök 

használatával. 

A csecsemő kolonizációja (a baktériumok megtelepedése és elszaporodása, jelen esetben 

a szájüregben) Streptococcus mutanssal sokkal valószínűbb, amikor az anya nyálában 

magas ezen baktériumok száma. Az édesanya szájápolási és nassolási szokásai, valamint 

a szociális helyzete mind befolyásolják a csecsemő Streptococcus mutanssal való 

kolonizációját. A várandósok fogászati kezelése és egészségnevelése jelentősen 

lecsökkenti ennek a kolonizációnak a kockázatát. Jó, ha a várandósság alatti tanácsadás 

a következő témákat is tartalmazza: a rendszeres fogászati ellenőrzések fontossága, a 

fluorid szerepe az anya és gyermeke egészséges fogazatának megőrzésében, megfelelő 

étrend. 

 

Újszülött 
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A szülés után a fogak és az állcsontok megfelelő fejlődéséért legtöbbet a szoptatással 

tehetnek az anyák20. Ez nemcsak az anyatej ideális összetételével magyarázható, hanem 

azzal, hogy a szopás, mint aktív tevékenység jótékonyan hat az arckoponya fejlődésére. 

 

Csecsemő 

A védőnő és a gyermekorvos hívja fel a figyelmet a „cumisüveg” szindróma 

elkerülésének fontosságára. A cumisüveg, illetve annak cukros, savas tartalma – mint 

élelmiszer – felesleges kalóriákat juttat a szervezetbe, és a fontosak így elmaradhatnak. 

Még veszélyesebb, ha a cumisüveget és annak tartalmát nyugtatószerként, elaltatásra 

alkalmazzuk. Az alvó kisgyermek nem nyel, így ebben a cukros, savas lében „fürdenek” 

az alvás ideje alatt a tejfogak, és azok nyakán először a szájpadi oldalon, majd 

körkörösen szuvasodás alakul ki. Ezeket a körkörös nyaki szuvasodásokat 1-2 éves 

korban lehetetlen kezelni, így a 3-4 éves gyermekek szájában már csak gyökerek 

találhatóak a maradó fogak megjelenéséig. Fogzási tanácsok, fogak áttörése utáni ápolás 

fontosságának hangsúlyozása a fent leírt módon. 

 

 

7. ábra  cumisüveg szindróma 

Forrás: http://www.merjmosolyogni.hu/wp-content/uploads/2012/04/cumisuveg-csecsemo.jpg 

                                           
20 Péter, A. (2012): Egészségfejlesztés a bölcsődében In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori 

egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 23-53. .p 
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8. ábra cumisüveg szindróma okozta fogromlás 

Forrás: http://www.merjmosolyogni.hu/wp-content/uploads/2012/04/cumisuveg-okozta-

fogszuvasodas1.jpg 

Kisded 

Szükséges a szülői példa fontosságát, a fogmosás felügyeletét és segítését hangsúlyozni. 

Az utánzást érdemes kihasználni! 6 éves korig utánzással „tanul” meg sok mindent a 

gyermek. Ha apa, anya, testvér fogat mos és a gyermek ezt látja, magától kéri majd a 

fogkefét. Először a rendszerességen, majd a helyes technikán legyen a hangsúly. Mindig 

a szülő fejezze be, végezze el a fogmosást, ellenőrizze az eredményt, mert a „játékos”, 

önálló fogmosás mellett a lepedék ott maradhat a fogakon! 

III.2.2.2 Bekapcsolódás az óvodai fogászati oktatóprogramokba 

Lehetőségek: Jó együttműködés az óvodát ellátó fogorvossal, aktív részvétel a fogászati 

oktatóprogramban, vagy részvétel óvodai rendezvényeken, pl. családi napon, 

fogápolással kapcsolatos ismeretterjesztő vetélkedő megszervezése a pedagógusokkal 

együtt.  

Lehet, hogy a mindennapi rutin mellett kevés idő jut az óvodai prevencióra. Viszont az 

óvónőket segítve, egyszerű tudást átadva, az óvónők ezt jól tudják elvégezni. Fontos: az 

óvónő ne plusz feladatként élje meg a fogápolást, hanem úgy, hogy az óvodás gyermek 

legfontosabb egészségnevelője a példamutatás, illetve a mindennapos gyakorlás! 

„Csodákra” képesek így az óvónők. 
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III.2.2.3 Fokozott kockázatúak gondozása 

Fejlődésben elmaradt gyermekek speciális oktatási intézményben történő edukációja: 

Érdemes a pedagógusokat, gondozókat aktívan bevonni ebbe a feladatba, hiszen ők 

töltenek a legtöbb időt a gyermekekkel. Márpedig ezeknek a gyermekeknek a preventív 

tanítása sokkal több türelmet és időt igényel, mint az átlagos igényű gyermekek. 

Hátrányos helyzetűek fokozott gondozása: Azokon a településeken, ahol nagy a 

hátrányos helyzetűek száma, több szempontból is fokozott gondozást igényelnek. 

Részben azért, mert az orális egészség, mint érték, nem mindig szerepel a megfelelő 

helyen, másrészt, mivel a média által reklámozott fogápolási termékek általában drágák, 

ezért az itt élők többnyire könnyen le is mondanak ezekről. Pedig valójában könnyen be 

lehet szerezni olcsó és jó minőségű fogápolási termékeket. Érdemes ezeket átbeszélni 

velük. 

III.2.3. A gyermekorvos lehetőségei 

Csecsemő gondozása a rendelőben 

A kötelező szűrővizsgálatok során rá kell kérdezni a fogápolásra, tájékozódni, vannak-e 

nehézségek, tudunk-e segíteni valamit ezen a területen. Emellett az étrend, táplálkozás 

témában lehet nagy szerepe a gyermekorvosnak, hiszen az ezzel kapcsolatos preventív 

munkát folyamatosan végezheti már csecsemőkortól kezdve. Ha korán sikerül elérni a 

helyes étrend és fogápolás kialakítását, akkor jó eséllyel csökken a caries kialakulásának 

kockázata. 

 

Bekapcsolódás az óvodai fogászati oktató programokba 

A gyermekorvos ambíciójától, idejétől függ, mennyire kapcsolódik bele a fogászati 

prevencióba. Függ még a fogorvosokkal való kapcsolatától, illetve attól, hogy a fogorvos 

mennyire vonja be őt. Itt szerencsésebb, ha a fogorvosé a kezdeményező szerep, és ő 

kér segítséget a védőnőtől és gyermekorvostól is. Fontos, hogy jó összhang és 

együttműködés legyen a fogorvos, házi (gyermek) orvos és a védőnő között, beleértve 

az egységes elméleti és gyakorlati útmutatókat is, a minél hatékonyabb primer prevenció 

érdekében. 
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Írott tájékoztatás a rendelőben (plakát, szórólap) 

Sokszor elég csupán néhány mondat és egy jó kép figyelemfelkeltésnek. Mindenképpen 

tegyünk ismertté szakmailag elfogadott honlapokat, ahol a szülők tájékozódhatnak a 

témában. 

 

Elektronikus levelezés a szülőkkel igény szerint 

III.3. Eltérő fejlődésű gyermekeknél szükséges primer prevenciós 

tennivalók 

 A gyermek fejlettségi szintjének megfelelő, fokozott egyéni gondozás, tanácsadás a 

fogápolást, egészséges étrendet illetően. Fontos, hogy a gondozást kiterjesszük a 

családra is!  

 Hívjuk fel a szülő, gondozó figyelmét, hogy a gyermek nem tudja alaposan 

megmosni a fogát, mindig legyen olyan személy, aki segít neki! Legyen rendszeres 

a fogápolás, még akkor is, ha azt a gyermek nem tudja kérni, szorgalmazni. 

 Súlyos halmozott sérülés esetén lehet az a cél, hogy a gyermek ne utasítsa el a 

fogmosást (pl. nyissa ki a száját, engedje, hogy megmossák a fogát), vagy, hogy a 

gyermek minimális szinten aktívan vegyen részt az ellátásban, vagyis kicsit segítse 

a szülő, gondozó munkáját (pl. az öblítést maga a gyermek végzi). 

 Látássérült gyermekek látásmaradványát kihasználva, kapjanak megfelelő 

segítséget a fogápoláshoz. Pl. megfelelő megvilágítással, színekkel ellátott, vagy jól 

elkülöníthető alakú eszközök biztosítása, megfelelő, állandó helyen tárolva, hogy 

segítsük a gyermek önellátását. 

 Kiterjedt szuvasodás esetén altatásban végzett fogászati kezelés válhat 

szükségessé. Erre speciális központok állnak rendelkezésre, gyermek anesztéziával. 

Az aktuálisan elérhető lehetőségekről a gyermekklinikák és gyermekkórházak 

honlapjain, vagy gyermekneurológiai osztályain tájékozódhatunk. Ilyenkor több fog 

kezelése történik egyszerre. 
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IV. TIPIKUS PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK, 

MÓDSZEREK 

IV.1. Cumizás, ujjszopás 

A cumizás és ujjszopás összehasonlítása 

Cumizás Ujjszopás 

A szülők akarják. A csecsemő akarja. 

A cumira azért szoktatják rá a kis 

csecsemőt a szülők, mert nyugtató 

hatást remélnek tőle, „ne sírjon annyit a 

baba”. 

A csecsemő spontán kezdi el, legtöbbször 

4-5 hónapos korban. Ez ekkor teljesen 

normális jelenség. 

A szoptatás korai szakát zavarja. 
Mire elkezdi az ujját szopni, addigra 

stabilan szopik, így azt nem befolyásolja. 

Nagyobb gyermeknek éretlen küllemet 

kölcsönöz, önvigasztalás formája lehet. 

Nagyobb gyermeknek éretlen küllemet 

kölcsönöz, önvigasztalás formája lehet. 

Zavarhatja a fogak egészséges fogsorrá 

idomulását, okklúziós problémák 

léphetnek fel (még az ún. 

„fogszabályzós” cumik esetében is!).  

Zavarhatja a fogak egészséges fogsorrá 

idomulását, okklúziós problémák lépnek fel 

a legtöbb esetben. 

Mivel a gyermekek úgy tanulnak meg 

beszélni, és egyesek sokat úgy 

beszélnek, hogy a cumi a szájukban van, 

ezért selypesség, mássalhangzók kiejtési 

zavara alakulhat ki. 

A gyermekek általában kiveszik az ujjukat 

a szájukból, amíg beszélnek, de mivel az 

okklúziós probléma nagyobb, gyakran 

emiatt alakul ki beszédzavar. 

Késői kisdedkorban lehet racionálisan 

hatni a gyermekre, korlátozni a cumi 

használatát a lefekvés idejére. 

Mivel „mindig kéznél van”, ezért rendkívül 

nehéz korlátozni az ujjszopást. 

A leszoktatás egyszerűbb lehet, hiszen a 

„nincs cumi” elfogadható a gyermek 

számára. Esetleg egy plüss állat 

beléphet a cumi helyébe 

„vigasztalóként”. 

A szándékos leszoktatás rendkívül nehéz 

lehet. Drasztikus módszerek (ujjak 

bekötése, befűszerezése, stb.), 

mindenképpen kerülendők! 

 

Amint látható, mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya. Fogászati szempontból 

a cumizás a kevésbé „rossz” dolog, részben azért, mert a fogszabályzós cumik nem 

okoznak olyan mértékű okklúziós zavart, mint az ujjszopás (csontos alap!), részben 

pedig azért, mert korábban és könnyebben leszoktatható a gyermek a cumiról, mint az 

ujjszopásról.  

Nagyon fontos, hogy ha a cumiról/ujjszopásról való leszoktatás nem megy, akkor se érje 

gúny, bántalmazás a gyermeket! Arra bátorítsuk a szülőket, hogy a leszoktatás során 

nagy türelmet tanúsítsanak a gyermek felé, ha másképp nem megy, halasszák el egy 
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időre a leszoktatási kísérleteket. Később is csak nagyon apró léptekkel, sok bátorítással 

és jutalmazással folytassák. 

Ami a megelőzést illeti, jobb, ha a várandós tisztában van ezekkel a nehézségekkel, 

mielőtt úgy dönt, cumit ad a csecsemőnek. (Ebben az időszakban védőnő fő feladata a 

tájékoztatás.) Érdemes a cumit mellőzni, és a gyermekre bízni, akarja-e az ujját szopni, 

vagy sem. Lehetséges, hogy az ujját sem akarja majd szopni, így a gyermek és a család 

egyaránt sok kellemetlenségtől menekül meg. 

IV.2. Cumisüveg szindróma 

A cumisüveges fogromlást a cumisüveggel való alvás okozza. 18 hónapos kor előtt fordul 

elő, amikor még fogászati vizsgálat nem történik, de gyermekorvos és védőnő gyakran 

látja a gyermeket. Ez az egyetlen súlyos fogbetegség 3 éves kor előtt. A prevenció 

sarkalatos pontja a védőnő és gyermekorvos által végzett táplálkozási és foghigiénés 

tanácsadás. 

 

A probléma megoldása 

A szoptatás és a megfelelő folyadékpótlás (pohárból vizet adni) megelőzi a cumisüveges 

fogromlást. Ha mégis tápszerrel etetik a csecsemőt, akkor is szoktassák ahhoz, hogy az 

esti tápszer egy étkezés, és nem éjjeli tevékenység. Tehát meg kell várni, amíg a 

csecsemő megissza a tápszert, és el kell venni tőle az üveget. Ugyanez történjen akkor 

is, ha éjjel kap tápszert a csecsemő. Később az éjjeli evésről is le kell szoktatni a 

csecsemőt. A folyadékpótlás ugyanúgy történhet pohárból, vízzel, mint a szoptatott 

csecsemőknél. Ha mégsem, akkor cumisüvegből kapjon csak vizet! Ezzel nagy fokban 

lecsökkenthető a cumisüveges fogromlás kockázata. 

IV.3. Szájhigiéne problémái 

Az első fogak ápolásakor előfordulhat, hogy a csecsemő nem tolerálja a babafogkefés 

súrolást. Ha erőltetik, erős averzió váltható ki, ami nagyobb kárt okoz a későbbi 

fogápolás szempontjából. Megoldás: Érdemes egy időre elhalasztani a babafogkefe 

használatát, majd később újból próbálkozni. Fontos, hogy ne érezze kötelezőnek az anya 

a csecsemőnél a fogápolást, ha a babának nem jó! Mi több: ne érezze magát rossz 

anyának emiatt. 

Ha a szülő nem kitartó a gyermek fogápolását illetően (eszközök folyamatos biztosítása, 

rendszerességre szoktatás, a fogmosás ellenőrzése, segítése, jó példa mutatása), akkor 

hiába az óvodapedagógusok igyekezete később, mégsem lesz olyan hatása és 
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eredménye, mint amikor a szülők maximálisan részt vesznek a saját gyermekük 

tanításában. Megoldás: A gondozás során a szükséges információk átadásával a szülő 

motiválható arra, hogy megfelelően végezze gyermekénél a fogápolást. 

IV.4. A szénhidrátdús táplálkozás hatásai 

A szénhidrátdús ételek fogyasztása, valamint a főétkezések közötti édességek nassolása 

kedvez a fogszuvasodás kialakulásának. Megoldás: Mind a gyermeket, mind a szülőt rá 

kell bírni a főétkezések közötti szénhidráttartalmú ételek fogyasztásának csökkentésére, 

valamint a főétkezések szénhidráttartalmára is érdemes odafigyelni. 

IV.5. Fogászati sérülések 

Korra jellemző sérüléscsoportok  

 kisded- és óvodáskori (1-6 év): általában eséstől és bántalmazástól 

 iskoláskori (7-10 év): kerékpáros és játszótéri balesetek 

 

Teendők sérülés esetén 

A kiesett, kiütött fogat azonnal meg kell keresni, vízzel leöblíteni, majd vízbe helyezni. Ha 

ez nem lehetséges, akkor egy tiszta, nedves papírzsebkendőbe tekerve tároljuk. Rögtön 

vigyük a gyermeket fogorvoshoz, mivel rövid időn belül sikeresen visszahelyezhető a fog, 

de a gyógyulás esélye az első 20 perc letelte után fokozatosan romlik. 

Ha csak letörik a fog egy része, akkor vízzel tisztítsuk meg a sérült fogat, és vigyük a 

gyermeket azonnal fogorvoshoz, hogy megfelelő kezelést kapjon. A fogtörés lehet 

szövődményes és szövődménymentes A fogsérülések típusai: zománcberepedés, zománc 

törése, zománc- és dentintörés, zománc- és dentintörés a pulpa érintettségével, 

kiszakadás 

 

Megelőzés  

Fontos a biztonságos környezet megteremtése: a magas küszöbök, megbotlást okozó 

magas szőnyegek és matracok veszélyesek, amit lehet, azt el kell távolítani a kisded 

útjából. 

Szintén lényeges a közlekedés és sportolás biztonságos feltételeinek megteremtésére. 

Ügyelni kell a biciklizés terepére, göröngyös földúton nagyobb az esélye az esésnek, mint 

a sima bicikliúton. Küzdősportot űző gyermek használjon fogvédőt. Szaladgálást csak 

olyan környezetben engedjünk meg, ahol az esés során nem érheti erős ütés a gyermek 

arcát, száját (nincsenek kiálló tárgyak, éles szélű, hegyes sarkú bútorok). 
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IV.6. Fogszabályozás hiányának problémái 

A szabálytalanul álló 

fogak okozta problémák  
Konkrét következmények 

Esztétikai, pszichoszociális 

problémák 

Befolyásolja a megjelenést és mások szociális 

reakcióit. Hat az iskolai előmenetelre, az 

álláskeresésre és a párválasztásra. 

Funkcionális problémák 

Rágási, nyelési nehézségeket, valamint éjszakai 

fogcsikorgatást és ízületi diszfunkciót okozhat. Az 

effektív beszédterápia a fogszabályozással 

kezdődik. 

Társbetegségek kialakulása 

A torlódott fogak nehezítik a fogmosást és a 

lepedék eltávolítását, így nő a caries 

kialakulásának veszélye. 

V. INDIKÁTOROK 

 Fogászati ellenőrzések száma gyermekenként. 

 Carieses, tömött, hiányzó fogak száma (dmf-t index) gyermekenként. 

 Fogászati szűrésről történő értesítések (leletek) a szülők számára. 

 Fogászati szűréseket követően a carieses fogazatúak közül hányan jelentkeznek 

fogászati kezelésen. 

 Fogápolási tanácsadások száma a védőnői gondozási lapokon. 

 Fogászati felvilágosító alkalmak száma az óvodákban. 

 A családok, gyermekek felvilágosító kiadványokkal való ellátottsága. 

VI. PÉLDÁK, ESETEK, JÓ GYAKORLAT 

Apuka kitartóan ápolja 2 éves kislánya fogát: engedi, hogy a kislány mossa, de még ő is 

besegít, hiszen egyelőre az a biztos. Az elfoglalt anyuka észreveszi, hogy „barnulnak" a 

gyermek frontfogai. Kétségbeesetten fordul a védőnőhöz, aki megnézi, mi a helyzet, és 

kiderül, hogy a barnaság nem más, mint lerakódott lepedék. Nagy kő esik le az anyuka 

szívéről. Arra is fény derül, hogy az apuka súrolási technikája nem volt jó ahhoz, hogy a 

lepedéket eltávolítsa. Sajnos innentől kezdve az apuka nem „vállalja a kislány 

fogmosását, mert nem meri erősebben súrolni a fogakat, ilyenkor ugyanis nyafog a 

kislány. Nem marad más hátra, minthogy az anyuka súrolja a kislány fogait, szorosan 

ellenőrizve, nem képződik-e újból a plakk. A nyafogást próbálja megelőzni azzal, hogy 

elmagyarázza a kislánynak, milyen szép, fehér, csillogó fogai lesznek, ha engedi az 
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alapos fogmosást. (A szép, fehér, csillogó fog azért vonzó, mert a 6 éves nővér állandóan 

ezzel dicsekszik fogmosás után.) 

VII. HITEK, TÉVHITEK 

Hitek/tévhitek Valóság 

A mézes cumi nem árt, amíg nincs fog. 

Sajnos még mindig van, aki így gondolja. A 

prevenció nem az első fogak 

megjelenésekor, hanem azelőtt kezdődik. 

A fogak megjelenése előtt se szoktassuk rá 

a gyermeket az állandóan édes orális 

környezetre! 

A tejfogat nem kell betömni.  

Ebben a formában tévhit! A fog 

betömésének szükségességét a fogorvos 

dönti el. A gyermeket el kell vinni fogászati 

ellenőrzésre, valamint el kell fogadni az 

óvodai/iskolai szűrés eredményét, és a 

javasoltak szerint cselekedni! 

Csak a drága fogkefe a jó. 
Nem igaz! Elsősorban az a jó, amelyiket 

használják! Természetesen az legyen ép, a 

kornak megfelelő fogkefe. 

VIII. AJÁNLÁSOK, LINKEK, JAVASOLT SEGÍTSÉGEK 

Védőnőknek, orvosoknak 

 www.dental.hu 

 Gyermekfogászati prevenció: 

http://www.heimpalkorhaz.hu/index.php?menu=2&tab=rovat_al&id=426  

 http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%

C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF 

 Children’s Teeth (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat, Egyesült Királyság): 

http://www.nhs.uk/Livewell/dentalhealth/Pages/Careofkidsteeth.aspx  

Szülőknek 

 www.felicitas.hu 

 Felicitas tanácsadó füzetek  

 Interjúk a fogápolásról (főleg gyermekre vonatkozóan): 

http://trident.hu/radiointerjuk.html 

 Gyermekfogászati prevenció: 

http://www.heimpalkorhaz.hu/index.php?menu=2&tab=rovat_al&id=426  

 http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%

C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF 

http://www.heimpalkorhaz.hu/index.php?menu=2&tab=rovat_al&id=426
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
http://www.nhs.uk/Livewell/dentalhealth/Pages/Careofkidsteeth.aspx
http://www.felicitas.hu/
http://trident.hu/radiointerjuk.html
http://www.heimpalkorhaz.hu/index.php?menu=2&tab=rovat_al&id=426
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
http://www.oep.hu/pls/portal/docs/PAGE/LAKOSSAG/OEPHULAK_EBELLAT/ACH%C3%8DVUM%202010/FOGASZATI_ELLATAS.PDF
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IX. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

 4/2000 (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról  

 48/1997. (XII.17.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 

vehető fogászati ellátásról 

 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 
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