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Bevezetés  

A fogászati kezelésre való „megérés” folyamata egy olyan folyamat, amely a szülő- 

gyermek, illetve a védőnő-gyermekorvos-gyermekfogorvos közreműködésével 

menedzselt edukációra, azaz tanulási folyamatra épül. 

A 0–7 éves kor a legfogékonyabb időszak a mélyen berögzülő, szokássá váló 

gyakorlatok, tevékenységek elsajátítására, megtanulására. Erre a korosztályra nézve az 

alábbiakban az általam készített táblázat alapján részletes, kisebb korcsoportok szerinti 

bontásban mutatom be az együttműködés és kommunikáció lehetőségeit.  

A szülő, védőnő, házi gyermekorvos, gyermekfogszakorvos négyszögén keresztül 

szeretném bemutatni, hogy az együttműködés főként az életkori sajátosságoknak 

megfelelő kommunikáció és tevékenységek sorrendiségének pontos betartásában rejlik. 

Az egészségügyben dolgozók, így a védőnők is gyakran kapják a szülőktől azt a kérdést, 

hogy „Mikor történjék az első vizit a fogorvosnál?” Ez a kérdés nemcsak arra vonatkozik, 

hogy milyen életkorban, hanem arra is, hogy hogyan. Ezért egy javasolt tanulási 

sorrendet és egy javasolt fogászati kezelési sorrendet is szeretnék bemutatni, tehát 

nemcsak néhány „kommunikációs trükköt”, hanem egy úgynevezett sorrendiségi 

összefoglalót is szeretnék átnyújtani. 

Ez a táblázat tartalmazza a kritikus életkori korszakokat, a kommunikációban részt vevő, 

együttműködő (pontosabban, akiket mi szeretnénk, ha abban az életkorszakban 

együttműködnének) személyeket, a kommunikációs módszereket, a megvalósítandó 

szakmai (fogorvosi) feladatot, ennek várható hatékonyságát (bár ez minden gyermeknél 

változó, de mégis tudunk általánosítani) és várható költségét.  

A gyermek számára egyarűnt tanulási folyamat az egészség megőrzése és a betegség 

kezelése, amely csak a szülővel együttműködve, az egészségügyi személyzettel közösen, 

tanulva vezethet sikerre. S nem utolsósorban mivel minden ember önálló alkat és 

egyéniség, ezért minden egyes gyermekbetegnél az egyébként általában jól bevált 

módszereket is egyénileg lehet és kell adaptálni.  
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A jó gyakorlat bemutatása  

Életkor 

 

Kommunikáció- 

ban részt vevő 

személyek 

Kommunikáció  

módja 

Szakmai 

feladatkör 

Várható 

hatékonyság 

és költség 

0 éves kor   Szülők –Szülő 

tájékoztatása 

 

– Szóróanyag: lap, 

füzet, újság 

 

– Rádióműsor 

 

– A védőnők által 

élőszóban is lehet 

 

– A helyes 

táplálkozás és 

szájhigiéne napi 

ritmusának 

megteremtése. 

– A szoptatás 

fontossága. 

– A 

tájékoztatás 

szólhat akár a 

teljes fogászati 

folyamatról is. 

 

Jó, de erősen 

függ a szülő 

olvasási 

hajlandóságától 

is. 

 

Előállítási 

költsége az 

ingyenestől a 

néhány ezer 

forintig is 

terjedhet a 

példányszámtól 

függően. 

6 

hónapostól  

2 éves 

korig 

 

Szülő – védőnő 

          

     Gyermek    

 

 

Élőszóban 

– Száj kitörlése 

étkezés után. 

– Éjszaka csak 

vízívás. 

– Dentíciós 

panaszok 

esetén mi a 

teendő. 

– Kerülni a 

ragadós 

nassolnivalókat. 

– Egy külön 

fogkefét először 

játékként adni 

a gyermeknek,  

de a fogmosás 

 

 

Jó 

 

 

(OEP által 

finanszírozott) 
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szülői feladat 

legyen. 

– Az első 

fogorvosi vizit 

csak 

tanácsadás 

legyen. 

2–4 éves 

kor 

folytatása 

Szülő - gyermek 

 

 

 

   Fogorvos 

 

 

 

 

Gyermek – 

fogorvos 

– Élőszó 

– Élő tevékenység 

– Szemléltető 

eszközökkel 

beszélgetés, 

esetleg találkozás 

nem rendelői (pl. 

óvodai) 

környezetben.  

– Szülővel együtt 

jön a rendelőbe 

először. 

 

– Rendelő külleme,  

berendezése * 

- Váróterem 

szerepe. 

– A vizsgálat és 

egy elképzelt 

kezelés 

eljátszása, 

modellezése 

egy játék babán 

igazi 

műszerekkel. 

 

– Első 

találkozás a 

fogorvosi 

rendelőben: 

csak vizsgálat, 

kezelés 

lehetőleg csak 

a következő 

alkalommal. 

 

 

 

A játékok 

költsége néhány 

száz vagy ezer 

Ft. 

 

 

 

 

 

 

*a spec. vetítő 

(nekünk nincs) 

kb.  300 ezer Ft 

lenne? 

2-4 éves 

kor 

folytatása 

Gyermek - 

fogorvos 

 

Első rendelői 

fogkezelés 

kritériuma, hogy 

tudjon már 

önállóan köpni, 

öblíteni a gyermek! 

– A vizsgálat és 

egy elképzelt 

kezelés 

eljátszása, 

modellezése 

egy játék babán 

igazi 

műszerekkel. 

Ezt követően: 

– A száj, fogak 

állapotának 

vizsgálata. 

 

 

 

 

 

 

 

4–6 éves Gyermek - szülő – Élőszóban. – Első  
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kor  

Fogorvos –  

(óvónő) 

 

– Várótermi 

előjáték* 

– Mesekönyvek:* 

 

Címeik: 

– Pocsai Andrea: A 

tejfogak (Medicina 

Kiadó) 

– Béres Melinda: A  

Csintalan manók 

és az eszem-iszom 

varázsvers 

– Künzel–Schmidt: 

Fognyűvő 

Manócska 

(Medicina Kiadó) 

 

– 

Figyelemelterelés:  

énekléssel (saját 

magam szoktam), 

esetleg 

segítő 

személyzettel (pl.: 

asszisztenstanuló). 

fogkezelés 

szülői 

kísérettel. 

 

„Mondd–

Mutasd– 

Csináld!” 

módszerrel 

 

Ún. prevenciós 

bevezető 

kezelések: 

(Tooth-mousse, 

barázdazárás). 

 

 

– Esetleg 

(bizonyos 

szakmai 

korlátok között) 

fúrásmentes 

technikák: 

pl. Carisolv- 

módszer a 

szuvas dentin 

eltávolítására. 

 

 

OEP által 

finanszírozott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kb. néhány 

tízezer forint az 

anyagszükséglet 

ára. 

6–7 éves 

kor 

 

 

Gyermek 

 

 

 

Fogorvos – szülő 

– Pedagógiai 

módszerrel, pl. 

szeretetre 

neveléssel. 

– Segítő szándék 

attitűd 

kifejlesztésével 

és kihasználásával. 

 

– Mesekönyvek 

 

– Teljesen 

önálló 

fogmosás a 

gyermek 

részéről már ki 

kell hogy 

alakuljon, 

amelynek 

helyességét a 

fogorvos 

kontrollálja. 

Jó 
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– Várótermi játék 

(körjáték, puzzle). 

 

 

– Lokális 

fluoridkezelés. 

 

– Első 

iskoláskorú 

szűrővizsgálat. 

 

Ingyenes, 

OEP által 

finanszírozott. 
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A jó gyakorlat kifejtése  

 

1. A táblázat első sorának részletes bemutatása  

 

0 éves korosztály, azaz a szülők edukálása 

A szülők tájékoztatása történhet még a várandósság kezdete előtt, vagy a várandósság 

idején, de legkésőbb a gyermek születésekor, egyénileg és csoportosan egyaránt. Hogy 

melyik módszert választjuk, az nyilván sok tényezőtől is függhet a lehetőségek szerint. A 

kommunikációs eszközök közül az írott tájékoztató lap vagy füzet mint szóróanyag 

nagyon jó hatékonyságú olyan szempontból, hogy a szülők (főként az édesanyák) saját 

maguk által meghatározott időben és térben tudják olvasni, az egészségügyi 

személyzettől függetlenül is. Bár hozzá kell tennünk, hogy különböző az emberek 

olvasási készsége (utóbbi időben ez javuló tendenciát mutat). A rádióműsorok nagyon 

széles körben tudják terjeszteni a szükséges információkat, de ne feledkezzünk meg az 

egyéni, élőszóban történő motiválásról, amelyben a védőnők szerepe is fontos lehet.1 

 

Mit tartalmazzon egy a szülők számára készített fogászati tájékoztató a 0–6 hónapos, 

tehát még a fogáttörés előtti életkorszakban? 

Tulajdonképpen a szülő még a gyermek születése előtt a teljes gyermekfogászati ellátás 

menetéről kaphat tájékoztatást, de érdemes korcsoportos bontásban elé tárni a 

teendőket.2 

 

Az első tájékoztatás a szoptatás fontosságáról és a helyes táplálkozás és szájhigiéné napi 

ritmusának megteremtéséről szóljon.3 

A szopás során a száj körüli rágóizmok olyan negatív nyomást gyakorolnak, mint egy 

vákuum. Ezáltal a kemény szájpad íve megfelelően, azaz laposan fejlődik, és 

megelőzhető a gótikus típusú magas szájpad, az ún. Angle II. osztályba sorolható 

rendellenesség.  

 

Ha valaki nem tud szoptatni, akkor is jó biztosítani ennek a mechanikus izomfunkciónak 

a jótékony hatását, azáltal, hogy a cumisüveg cumi részén szűk legyen a nyílás, így a 

csecsemőnek erős szopó izommozgást kell kifejtenie a megfelelő folyadékmennyiség 

elérésének érdekében. Természetesen az anyatej számos fontos tápértéket is képvisel, 

amely a csecsemő fejlődésében fontos és nélkülözhetetlen, s amely miatt az anyának 

életvitelére is figyelmet kell fordítania ebben az időszakban, hiszen az anyatejbe – s így 

közvetetten az újszülöttbe is – számos előnyös tápanyag, de sajnos gyógyszer és egyéb 

                                                 
1 Média az orvosokért. 2011., pályázat, Varga Edit riportja. 
2 Pinkham, J. R.: Pediatric Dentistry infance through adolescence. Saunders Co., 1988. 
3 Fazekas, A.: Megtartó fogászat és Endodontia, 22–25. 
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hatóanyag is átjuthat. A gyermekének valaki akkor is adhat még anyatejet, amikor már 

előtörtek az első tejfogai, mert ugyan laktóztartalma nagyobb, mint a tehéntejé, de 

azáltal, hogy zsírtartalma is nagyobb, sőt ún. extrinsic cukrot nem szoktak hozzáadni, 

ezért anticariogén hatásúnak tekintik.4 Természetesen ilyen esetben azért már érdemes 

a fogakat tisztítókendővel áttörölni, amelyet majd a következő 6 hónapos–2 éves 

korcsoport fejezetében fogok részletesen tárgyalni. 

A szoptatást javasoló kommunikáció szereplői között kiemelhetném az ún. laktációs 

tanácsadóképzés szerepét, és a nagyon kedves „Csöppnyi szeretet” című plakátkampányt 

(2001–2002-ben). 

Az anya és a csecsemő táplálkozása legyen ásványi anyagokban dús, hiszen a fogak 

preeruptív fejlődési szakaszában a kálcium, magnézium, foszfor egyensúlya, a D-, A- és 

C-vitamin elengedhetetlen. A magzati élet 6–8. hetében a szöveti differenciálódás során 

fejlődésnek induló fogcsírák a várandósság 9. hónapjára tejfogkoronájukat tekintve 

elmeszesednek az ún. preeruptív szakban, majd a tejfogak gyökerei a születés utáni 6. 

hónapra fejlődnek ki teljesen, hogy készek legyenek a fogáttörésre az ún. eruptív 

szakban.5 

 

Tájékoztató lap minta 

 

 

 

 

 

1. Rendszeres fogmosással, reggeli, ebéd és vacsora után, de lehetőleg a 

napközbeni uzsonna után is legalább öblítsen. A legfontosabb az esti 

fogmosás, amely után már ne egyen és igyon, esetleg a nyári hőségben is 

csak vizet. 

2. Ügyeljen arra, hogy mit eszik és mikor. Tápláléka tartalmazzon sok 

ásványi anyagot, vitamint, amely a fog fejlődéséhez elengedhetetlenül 

szükséges, pl. zöldséget, tejterméket. Kerülje a főétkezések közötti 

édességnassolást, esetleg csak gyümölcsöt egyen, és azután kb. 20-30 perccel 

öblítse ki vízzel a száját. 

3. A fogmosást már 1,5–2 éves korban jó elkezdeni, először játékosan. 

A szülő ujjbegyére húzott fogkefével, majd baba- és később 

gyermekfogkefével, laza csuklóval körkörösen mozgatva a fogra támasztva a 

                                                 
4 Nyárasdy, I., Bánóczy, J.: Preventív fogászat, 122–124. 
5 Donáth, T.: Fogorvosi anatómia. 
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fogkefét. Esetleg alkalmazható gyermekeknek veló elektromos fogkefe is. 

Lehetőleg fluoridtartalmú, az életkornak megfelelő fogkrémet használjon 

(baba-gyermek-junior).  

4. Rendszeres fogászati kontrollvizsgálatra félévente, de legalább évente  

menjenek. Ha valami rendellenességet észlel a gyermek fogán vagy a 

szájában, ne halogassa megmutatni a gyermekfogorvosnak, de legalább a 

háziorvosnak vagy a védőnőnek. A szakemberek jó szívvel segítenek. Ha 

esetleg baleset éri a fogazatot vagy az arcot, azonnal — de legalább még 24 

órán belül — forduljanak orvoshoz, fogorvoshoz. 

 

       

    

 

2. A táblázat második sorának részletes kifejtése  

 

6 hónapos kortól 2 éves korig tartó életkor  

A 6 hónapos–2 éves korszakban a fogzás folyamatának ún. eruptív és poszteruptív 

szakasza zajlik, amelynek során a helyes táplálkozási szokások és a szájhigiéné 

kialakítása a védőnő (esetleg dietetikus) és a szülő közös feladata. Főként azért, mert 

ők találkoznak közvetlenül és rendszeresen a leggyakrabban. Ezt a folyamatot azonban a 

gyermekfogszakorvos nagymértékben segítheti és jó, ha segíti szakmai kiadványokkal, 

ismeretterjesztő szóróanyagokkal, előadásokkal (esetleg modernebb módon honlappal) 

kiegészítve élőszóban, személyes felvilágosítással és beszélgetéssel. A 0-2-3 éves korban 

kialakított táplálkozási, testi és szájhigiéniai napi ritmus meghatározó lesz mind az 
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egészségre, mind pedig az egyén későbbi rendre és egészséges életmódra való igényére 

nézve. A gyermek életkorilag magas fokú utánzókészségét jól hasznosíthatjuk a pozitív 

példák begyakorlásával. 

 

Milyen témakörökre terjedjen ki az ebben a korcsoportban történő felvilágosítás? 

1. A fogzás menete, a tejfogak áttörésével kapcsolatos jelenségek, esetleges 

problémák. 

2. A tejfogak tisztításának módjai. 

3. A fogszuvasodást megelőző (ún. anticariogén diéta) helyes táplálkozás 

életmódszerű megteremtése.  

4. Mikor mutassuk meg a gyermek tejfogazatát először fogorvosnak?  

 

A fogzás menete, a tejfogak áttörésével kapcsolatos jelenségek, esetleges problémák 

A fogzás fiziológiás folyamat, amelynek objektív tünete az egyre feszülő, kemény 

tapintatú, színében környezetétől fehéredő középpel (az áttörni készülő tejfogcsücsöknek 

megfelelően) enyhén pirosasan vagy erősebben rózsaszín rostdús ínyterület, amely 

enyhén fájdalmas. A csecsemő enyhén fokozottan nyálzik, rágáskényszere erősödik, és 

szubjektív tünetként nyűgösebben sír. Különböző alkatú csecsemőknél különböző a 

tünetek mértéke, de inkább csak enyhe hőemelkedés, nagyon ritkán görcs, esetleg ún. 

gingivostomatitis herpetica nevű kórkép kísérheti. Hűtőrágóka, nyugtató vagy 

lázcsillapítás, felülfertőződés esetén antibiotikum, acyclovir hatóanyagú gyógyszerelés 

szükséges lehet, de mindenképpen a száj és a környezet, a gyermek játékainak fokozott 

tisztántartása, fertőtlenítése javasolt.6 

 

A tejfogak áttörésének időbeni menete általánosságban, ettől 1 év eltérés ide vagy oda, 

még fiziológiás lehet. Általánosságban először az alsó, majd a felső fogak törnek elő 

szimmetrikusan.  

Középső (mediális) tejmetsző 8–12 hónapos életkorban 

Kis (laterális) tejmetszők  9–13 hónapos korban  

Első tejmolaris   13–19 hónapos korban (1 éves kor után) 

Tejszemfog    16–22 hónapos korban 

Második (lateralis) tejmolaris   25–33 hónapos életkorban 

 

Egyéb eltérések mind számban, mind időben valamely fejlődési rendellenesség jelei 

lehetnek.7 

                                                 
6 Kiss, R. M.: Tehetünk-e a gyermekek mosolyáért? ETInfo. 

7 Fábián, G., Gábris, K., Tarján, I.: Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsontortopédia,  8, I/1 fejezet.  

Semmelweis Kiadó, 2013. 
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A tejfogak tisztításának módjai 

A 6–12 hónap közötti korszakban, tehát még 1 éves kor alatt, elegendő a száj és a 

tejfogak kitörlése minden étkezés után kamillás, vizes gézzel vagy xilites törlőkendővel, 

esetleg ún. ujjbegyre húzható puha gumi-műanyag fogkefével.  

A 16 hónapos kortól 2 éves korig tartó szakaszban már próbálkozhatunk a kisfejű P 20-

as méretű babafogkefével pici, félborsónyi, maximum 250 ppm fluoridot tartalmazó 

fogkrémmel. A fogkefével még a szülő mossa a gyermek fogát, de közben mindig 

meséljen, énekeljen neki, hogy ez kellemes élményként tudjon rögzülni. (Kaphatók 

fluoridmentes és mentolmentes fogkrémek is.) 

 

A fogszuvasodást megelőző helyes táplálkozási életmód kialakítása 

Gyermekgyógyászati szempontból az egészséges testfejlődésnek megfelelő étrend 

kialakítása mindenképpen helyes. A fogszuvasodás megelőzése szempontjából a 

következő szempontokra még ezen felül jó ügyelni:  

– Az ásványi anyagok helyes egyensúlyi aránya (Ca, PO4, Mg), vitaminok: D, A, C. 

– Az édes ízérzet minél későbbi megtapasztaltatása. 

– A napi étkezési ritmus kialakítása, kerülni a nassolást, a hosszas idejű ételpangást a 

szájban, éjszaka már csak tiszta vízivás legyen, más nem. 

– Az ételek konzisztenciája: ne legyen ragadós, de az összes tejfog áttörése után túl 

puha sem, mert időnként tanulja meg, hogy jó rágni például nyers zöldségeket (pl. 

zsenge répa), mind a mechanikus öntisztulás, mind pedig a rágóizmok fejlődése 

szempontjából. 

 

Mikor mutassuk meg a gyermek tejfogazatát először fogorvosnak?  

Az első fogorvosi (esetleg dentálhigienikusi) vizit mindenképpen csak tanácsadás legyen, 

talán legkorábban 2 éves korban. Az „aktívabb”, de még akkor is többnyire barátkozó 

jellegű vizitek 2,5, 3 éves kor táján legyenek. Természetesen bármi rendellenesség, sőt 

netán baleset esetén a fogorvosok, gyermekfogszakorvosok felkeresése bármilyen 

életkorban javallt már születéstől kezdve.8 

 

 

3. A táblázat harmadik sorának részletezése 

 

2–4 éves életkorú korcsoport 

                                                 
8 Pinkham, J. R.: Pediatric Dentistry Infance through Adolescence. Saunders Co., 1988. 
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Ebben a korcsoportban a gyermek, a szülő, a gyermekfogszakorvos és esetleg az 

óvoda szerepe, különös tekintettel az élő, barátkoztató, szemléltető 

tevékenységekre megnövekszik. Nagy a szerepe mind a fogorvosi rendelőbe érkezés 

előtti edukációnak és motiválásnak, mind pedig a fogorvosi rendelői környezetnek a 

gyermek számára.9 

A gyermek kezelhetősége szempontjából fontos a gyermekfogorvos számára a szülővel 

való előzetes megbeszélés, tájékoztatás. Tudnunk kell, hogy milyen előzetes 

felkészültséggel és ismeretanyaggal érkezett a gyermek a rendelőbe hogy egyértelmű 

legyen, hogyan és honnan kezdjük a kommunikációt. Lényeges, hogy tudjuk, figyeljük 

meg, hogy milyen a gyermek egységnyi türelme. A szülő tájékoztasson arról, ha ez 

esetleg a gyermeknél a korosztályában megszokottól eltérő, ami miatt esetleg nem 

mindegy, hogy egy vagy több kezelést végzünk-e egy ülésen belül. Szükséges lehet a 

gyermekorvossal való egyeztetés is kezelés előtt, ha a gyermek valamilyen 

háttérbetegségben szenved (tehát nem mindig elég csak a szülőtől kapott tájékoztatás). 

Az anamnézis tehát nemcsak orvosszakmai, hanem jó, ha kiterjed a gyermek 

motiváltsági tényezőire is. Ebben az életkorban még szülői kísérettel együtt jöjjön a 

gyermek a gyermekfogorvosi rendelőbe. 

Az ún. eriksoni modell szerint az embernek, így a gyermeknek nemcsak a testi, hanem a 

lelki fejlődése is születésétől élete végéig tart, és ezeknek az ún. pszichoszociális 

fejlődési szakaszoknak a jellemzőit jól felhasználhatjuk a rendelői kommunikációban.10 

A legideálisabb, ha az első találkozás a fogorvosi rendelőben a fogorvossal még csak 

beszélgetés, ún. barátkozó vizit, és lehetőleg csak a következő alkalommal történjen 

kezelés (kivéve sürgősségi esetek, pl. baleset), ilyenkor a rendelő és eszközeinek 

bemutatása, a vizsgálat és egy elképzelt fogkezelés eljátszása, modellezése egy játék 

babán vagy játék állaton, de igazi műszerekkel történhet. Jó lehet, ha a gyermek elhozza 

saját kedvenc játékát, de mi is tartunk lemosható gumi- vagy plüssbabákat is erre a 

célra. A fogászati rendelővel való ismerkedés az érkezéskor azonban már a váróteremben 

kezdődik. Ezért munkánkban e terület is szerepet kaphat. 

 

A váróterem 

Lényeges, hogy arra az időre, akár az első várakozásról legyen szó, akár az 

érzéstelenedési időszak várakozása történik, kössük le a gyermek figyelmét, amely 

szorongásoldó hatású, de legyen egyúttal felvilágosító jellegű is, pl. rajzolás, mesekönyv 

olvasás lehetősége, tévén mesecsatorna, prevenciós videofilm nézésének lehetősége 

segítségével. De lehet akár egy egyszerű „mosolyra fakasztás” is egy kedvesen vidám 

plakáttal vagy egyszerűen egy jószívű emberi gesztussal, ha van rá mód. Csoportos 

                                                 
9 Nyárasdy, I., Bánóczy, J.: Preventív fogászat. Medicina Kiadó, 429–440. 
10 Koch, G., Modeér, T., Poulsen, S., Rasmussen, P.: Pedodontics, Chapter 3. 1991, 32–41. 
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szűrővizsgálatok esetén, ha elég tér áll rendelkezésre körjáték, puzzle kirakójáték is 

lehet. 

A rendelő berendezése 

A fogászati rendelőben lényeges, hogy legyenek olyan elemek, amelyek hasonlítanak az 

otthoni vagy óvodai környezetre. Vizsgálat és kezelés közben egyaránt a legideálisabbak 

a mennyezetről lelógó, mozgó vagy az ablakra helyezett elemek, mert a gyermek azokat 

vizsgálat és kezelés közben is látja: pl. luftballon, valamely figura, esetleg a 

mennyezeten állatfigurás festés (nemcsak fehér meszelés), mert ezek elterelik a 

figyelmét a fogászati kezelésről. Amennyiben ilyen lehetőség nem áll rendelkezésre, 

akkor a gyermek képzelőerejét hívjuk segítségül, pl. képzelje el, hogy most az égen 

táncoló felhőcskék úszkálnak, stb. Ha azt szeretnénk, hogy a gyermek keressen meg egy 

pontot a szemével, akkor annak a pontnak olyan helyen kell lennie, amelyhez úgy kell 

tartania a fejét, ami számunkra kedvező fejhelyzetet teremt mind a vizsgálathoz, mind 

pedig a kezeléshez. Ezek a „figyelemelterelő pontok” legyenek színesek, sőt akár lehet 

kellemes hang, zene, vagy esetleg az ablakon túli „külvilág” is. 

(A Budapest I. kerület Döbrentei utcai Mesemúzeumban láttam egy speciális 

mennyezetre vetítő gépet, amellyel mesefilmeket vetítenek a mennyezetre, ez igazán 

ideálisnak tűnik, de nem próbáltam ki.) 

 

A 2–4 éves korosztályban a játék és fantáziavilág még erősebb a logikánál, ezért a 

rendelőben erre alapozzuk a tevékenységünk bemutatását. A váróteremben a szülő is 

megteremtheti a biztonságérzetet azzal, hogy ölbe veszi a gyermeket, mesél neki, 

csöndesen játszik vele. Mi pedig a rendelő berendezéseit próbáljuk varázslatos hellyé 

változtatni, pl. repülőzéshez, űrhajózáshoz stb. hasonlítani, a gyermeket pedig a játék 

babája fogorvosává kinevezni, majd rácsodálkoztatni arra, hogy mi látható az ő szájában 

egy tükör segítségével. 

A 2–4 éves korosztályban a fogmosási szokások elsajátítása egy fontos feladat, ezért az 

ún. barátkozó viziten is főként erre helyezzük a hangsúlyt. Gyakoroltassuk a fogmosást 

mulázson, sőt esetleg saját fogain is a mosdónál, ha van erre lehetőség. A fogkefét 

megszemélyesítve (pl. „táncot jár a szádban”), az ún. módosított Bass-féle módszer 

szerint mosatunk fogat, azaz a fogkefét 45 fokos szögben a fogra támasztva körkörös 

mozgatással. A rendelő eszközeinek és műszereinek bemutatásakor pedig a kisebbeknek 

csak a tükröt, esetleg a pusztert mutassuk, és csak a nagyobbaknak vagy csak a 

többedik alkalommal mutassuk meg a fúró kézidarabot, azt is inkább csak „fogmosó 

zuhanyként” bemutatva. Célszerű, hogy a szülők is csak ilyen fantázianyelven 

beszéljenek róla.  
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Az első rendelői fogkezelés kritériuma és annak is függvénye, hogy tudjon már önállóan 

köpni, öblíteni a gyermek, ennek megtanítása szülői szerep. 

Ha effektív fogászati kezelést kell végeznünk, a szorongásoldó, figyelemelterelő 

műveletek közül ebben a korosztályban a leghatékonyabb az éneklés, ezt saját magam 

szoktam végezni. 

Ahhoz, hogy a rendszeres fogászatra járás szokását kialakítsuk, a rendelőben található 

játékok közül sokszor neveztetünk ki a gyermekkel egy „kis kedvencet”, amiért érdemes 

a későbbiekben visszajönni, és meglátogatni, ezáltal is barátságosabbá téve a helyszínt, 

így kvázi az újratalálkozás örömére helyeződik a hangsúly, és nem a kontroll 

kötelességére. 

 

1. kép. A rendelőben a vizsgálat bevezetésekor készült fotó 

 

 

4. A táblázat negyedik sorának részletezése 

 

A 4–6 éves életkorban lévő ún. óvodás korosztály 

A kommunikáció már nemcsak a szülő és a fogorvos között, hanem inkább a gyermek és 

a szülő/óvónő, valamint ezzel párhuzamosan a gyermek és a fogorvos között zajlik, 

továbbra is hangsúlyozva, hogy az első fogorvosi effektív kezelés szülői jelenlétben 

történjen.11 

 

Az un. „Mondd – Mutasd – Csináld!” módszerrel12 végezzük a kezeléseket, ha van rá 

mód. Ha nem kényszerülünk sürgősségi kezelésre, akkor először ún. bevezető prevenciós 

kezeléseket (pl. „Tooth-mousse”-os ecsetelést) végzünk. Bár tejfogakon is lehet bevezető 

jelleggel a barázdazárást prezentálni, a klasszikus értelemben vett preventív célú 

                                                 
11 Fábián, G., Gábris, K., Tarján, I.: Gyermekfogászat, Fogszabályozás és Állcsontortopédia. Semmelweis 

Kiadó, 2013, 24–25. 
12 A gyermekfogászati ellátás szakmai és módszertani irányelvei. Módszertani levelek. Fog- és 

Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma, 2002; Teddy Maci Kórház, Szinapszis, VIII. évf. 6-7 szám. A  

Semmelweis Egyetem hallgatóinak lapja, 18–19. 
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barázdazárás a frissen áttörő első maradó molárisfogakon történik 6 éves korban.14 A 

barázdazárás szerepe a kommunikációban az, hogy egy fúrásmentes technikáról van szó, 

amely leginkább „fogfestegetéshez” hasonlítható. A 6 éves kor felé haladva azonban 

egyre inkább rákényszerülünk a fogfúró használatára és végleges tömések készítésére. 

Ezek előtt szintén jó eljátszatni a gyermekkel a várható kezelést a játék bábuján, és a 

tömést foggyurmázáshoz hasonlítani (természetesen felhívva a figyelmet arra, hogy ez 

nem azonos a játék gyurmával, nehogy esetleg otthon azt a szájába vegye).  

Esetleg bizonyos szakmai korlátok között máshogyan is mellőzni lehet a fúrót a szuvas 

dentin eltávolítására (pl. Carisolv-technika).15 Legkésőbb ebben az életkori szakaszban 

kell leszokni a cumizásról, ujjszopásról is, különben a gyermek a későbbiekben 

fogszabályozó kezelésre fog szorulni. 

A szülőknek javasoljuk otthoni előkészítésre, edukációra és a várótermi előjátékban is a 

következő mesekönyveket: 

– Pocsai Andrea: A tejfogak. Medicina Kiadó, 2008. 

– Béres Melinda: A csintalan manók és az eszem-iszom varázsvers. 

Egészségkönyvecskék I., Semmelweis Kiadó, 2007. 

– Künzel, H., Schmidt, G.: Fognyűvő Manócska. Medicina Kiadó, 2009. 

– Mölczner, A.: Cucótündér. Medicina Kiadó, 2010. 

 

A kisgyermekek szeretnek „nagygyermekek” lenni, a példamutatás segíti őket a 

szorongásoldásban is. A nagycsoportos óvodáskorban már lehet a gyermek 

segítőkészségének felhasználásával figyelemelterelést alkalmazni, pl. valami feladatot 

adni neki (fogja a kezével a nyálszívót, a papír rolnit, a játékot stb.). Előfordul, hogy a 

jól, bátran viselkedők apró játékjutalmat kapnak, amelyet javasolunk, hogy majd adjon 

tovább olyannak, aki még fél a fogászattól. 

Tanulóasszisztensek alkalmazása: Ideális, amikor 2 asszisztens van, mert az egyik a 

kezelésben, a másik a figyelemelterelő kommunikációban segít. A tanulók is szeretik 

ezeket az élményeket, ambicionálja őket akár új ötletekre is. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Szakmai protokoll: Barázdazárás 2008 EüK. 3. hosszabbítva 2013. 2, számú, Egészségügyi Közlöny. 
15 Veena, S. Pai et. al. Chemical analysis of dentin surfaces after carisolv treatment J. Conserv. Dent, 

2009. Jul–Sept, 12(3), 118–122. 
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5. A táblázat utolsó sorának részletezése 

 

6–7 éves életkorban  

Ez a korosztály az óvodáskor végén és az iskoláskor elején van. Erre az életkorra már 

önállóan és helyesen kell tudni fogat mosni, a kommunikációban már a gyermek-

gyermekfogszakorvos közötti kapcsolaté a fő szerep. A gyermekek megnézhetik egymás 

kezelését, ha abba a „nézett beteg és szülője” beleegyezik, mert a példamutatásra, jó 

tevésre való hajlam, a szeretetre nevelés mindenkiben megvan. A pedagógiai módszerek 

az egészségügyi nevelés részei is. A preventív kezelések közül a barázdazárást és a 

lokális fluoridkezeléseket végezzük, valamint definitív gyermekfogászati konzerváló 

kezeléseket. 

Az egészségvédelem tudatosságának kialakítása folyik ebben a korcsoportban. Ez az első 

iskolai szűrővizsgálatok ideje, amely állapotfelmérést, az önálló fogmosás helyességének 

leellenőrzését (pl. mulázsgyakorlat, esetleg plakkfestő tablettával való játékos elemzés), 

komolyabb ismeretterjesztést (pl. vetélkedő) jelent. A kommunikációban már az 

értelemre, logikára épülő magyarázatok kapnak fő hangsúlyt, természetesen persze 

szerepet kaphat még mindig a játék is, csak kisebb arányban.  

Ki lehet emelni a versengés attitűdjét, pl. találós kérdések feltevésével.  

A mindenre való kíváncsiság, a gyermek saját fogainak anatómiájára, működésére való 

kíváncsiság is kezd felébredni ebben a korosztályban.  

Hirdettem például rajzversenyt is, ahol a feladat az volt, hogy a gyermek rajzolja le, 

hogy milyennek képzel egy fogat vagy fogászati rendelőt, vagy akár egy fogorvost. Ez 

nemcsak a gyermekek, hanem számomra is nagyon tanulságos és hatékony volt, hiszen 

ebből leszűrhettem az ő reakcióikat. A kölcsönös — hívhatnánk akár dinamikusnak is —

szeretetjáték formálja hivatásunkat a gyermekfogászatban, és a bizalmat betegeinkkel. 
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A jó gyakorlat céljai – a jó gyakorlat újszerűsége 

Az ún. „jó gyakorlat” tulajdonképpeni célja a közös kommunikáció, az egészségmegőrző 

életmód kialakítása, a fogászati környezethez való szoktatás, képességfejlesztés, tanulás, 

a hatékonyabb szakmai munka elérése, fogbetegség esetén a kezelés 

kivitelezhetőségének elérése.  

 

A jó gyakorlat eredményei, hatásai  

Mindez olyan fejlődés, amelynek eredménye a több egészségesebb és gyógyult fogazat. 

Ez a gyermekkel foglalkozókat az ötletek tárházának bővítésére sarkallja. Így engem is, 

hogy a fogorvosi munka pedagógiai felhangokkal is bővüljön, művészetté váljon. 

 

A jó gyakorlat tárgyi és emberi erőforrás szükséglete 

Egy szóval úgy is jellemezhetjük, hogy az együttműködés „gyermekbaráttá”, a gyermek 

pedig „fogbaráttá” válik a kommunikáció folyamatában. Az ún. „jó gyakorlat” különböző 

elemei tulajdonképpen aránylag kis anyagi ráfordítással, olykor semmivel (pl. a 

legegyedibb módszer a dúdolás) is megvalósítható. Pedagógiai alapelv, hogy aki a 

szeretetet adja, éppen úgy gyarapszik lélekben, mint aki a szeretetet kapja, s aki 

szeretetet kap, képes szeretetet is adni.   

 

 

A szerző adatai, elérhetősége 

Név: Dr. Kiss Rita Mónika gyermekfogszakorvos  

E-mail cím: doctorkrm@freemail.hu 
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