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DEFINÍCIÓ 

• A Magyarországon jelenleg érvényes törvényi megfogalmazás (2013. évi LXII. 

törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról – 

az 1998. évi XXVI. törvény módosítása) értelmében a fogyatékos személy „az a 

személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, 

értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – 

él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal 

kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt 

korlátozza vagy gátolja”. 



EPIDEMIOLÓGIA 

 Gyakoriság Magyarországon (KSH – 2011)   
                                                                                                                                                 

 

A fogyatékosság típusa:    Férfi Nő Összesen 
Százalékában a 

népesség  

Mentálisan sérült (pszichés sérült) 20 733 25 532 46 265 0,47 

Értelmi fogyatékos 23 857 18 922 42 779 0,43 

Autista 3 992 1 128 5 120 0,05 

Fogyatékossággal élők 214 765 241 873 456 638 4,60 



ORSZÁGOS BETEGELLÁTÁS  

• Pécs- heti 2 alkalom, évente kb. 170 beteg 

• Kecskemét- havi 2 alkalom, évente kb. 96 beteg 

• Szeged- havi 10 nap, évente kb. 116 beteg 

• Debrecen- heti 40 óra, évente kb. 263 beteg 

• Budapest- heti 40 óra, évente kb. 500 beteg (SOTE) 

                  gyermek ellátás: - Heim Pál Gyermekkórház 

                                                   - Bethesda Gyermekkórház 



BETEGELLÁTÁS KLINIKÁNKON I. 

• Klinikánkon dr. Fülöp Emese  aneszteziológus főorvosnőnek  

köszönhetően több mint 30 éve történik fogyatékkal élők 

fogászati ellátása 

• Kezelések  rendszeressé váltak, de hely, finanszírozás és 

személyzet hiány miatt nehézkesen működött. 

• Fogmegtartó kezeléseket korlátozott számban végeztünk.  

• Hósszú várólisták alakultak ki 



BETEGELLÁTÁS KLINIKÁNKON II. 

• 2014 szeptemberébe  új Rehabilitációs Központ nyílt meg Intézetünkben 

• Sok probléma megoldásra került : 

• Finanszírozás (teljesítmény volumen korlát !) 

• Speciális team 

• Jobb ellátási feltételek 

 



KORÁBBI ELLÁTÓHELY 









ÚJ ELLÁTÓHELY 



NÖVEKVŐ BETEGSZÁM 
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FOGÁSZATI  ELLÁTÁS FELTÉTELEI 

INTÉZETÜNKBEN 

• Területi ellátás: Budapest összes kerülete és Magyarországon a 2000-8157-es irányítószám-tartományba 

eső települések 

• Életkor: 18. életévüket betöltött betegek jelentkezését várjuk. 

• Bejelentkezés telefonon történik: 06-1-266-0457/55856-os melléken 

• Első vizsgálatkor kérjük hozza el: 

          -érvényes személyi igazolványt ,érvényes TAJ kártyát, érvényes lakcímkártyát 

          -a fogyatékosságot igazoló iratot (zárójelentés) 

          -gondnokság esetén a gondnokságot igazoló iratot, szükség esetén meghatalmazást  

          -korábbi zárójelentések, szedett gyógyszerek listája, allergia esetén igazoló irat  

• Első vizsgálatra kérjük, hogy a vizsgálandó személy éhgyomorra érkezzen.  

 



FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK FAJTÁI 

 

1. Akut ellátás 

 

2.   Tervezett fogászati rehabilitáció 

 



AKUT ELLÁTÁS 

• Ellátás feltétele, hogy éhgyomorra történjen 

• Előzetes kivizsgálást nem igényel 

• A kezelés általában intravénás altatásban valósul meg  

• Fogászati röntgen felvétel készítése (kooperáló beteg esetében) 

• A következő beavatozásokat tudjuk elvégezni betegviszgálat,gyulladt fogbél 

eltávolítása, tályog megnyitása, fog eltávolítása 

• Postoperatív megfigyelés után a beteg 1-2 óra múlva hazaengedhető 

 



TERVEZETT FOGÁSZATI REHABILIÁCIÓ 

• Előzetes beteg kivizsgálás szükséges: mellkas rtg., EKG, rutin labor 

• Kezelési terv készítése, mely személyre szabottan, a beteg mentális állapotát 

figyelembe véve történik. 

• Konzerváló fogászati beavatkozások: töméskészítés, gyökértömés  

• Szájsebészeti beavatkozások: fog eltávolítása, cysta eltávolítása, gyökércsúcs 

rezekció, 

• Parodontológia kezelések :fogkőeltávolítás, polírozás  

• 3-4 órás megfigyelés után beteg hazaengedhető 

 



EREDMÉNYEK 

  

  

  
NARKÓZIS ESETSZÁM 

Intratracheális 351 

Intravénás 732 

Összesen 1083 



EREDMÉNYEK  

 

BEAVATKOZÁSOK  ESETSZÁM 

Fogeltávolítás 2389 

Fogtömés 1735 

Fogkőeltávolítás 1012 

Gyökérkezelés, gyökértömés 59 

Cisztektómia, gyökércsúcs rezekció 8 

Szövettani mintavétel 7 



ESETEK 



PREVENCIÓ 



ÖSSZEGZÉS 

 

• Az ellátás a Klinika szerteágazó betegellátási tevékenysége 

miatt néha akadozott  

• A növekvő beteglétszámot el tudtuk látni 

• Kezelések zömét szájsebészeti, parodontológia és konzerváló 

fogászati beavatkozások képezték 

 

 



FELADATAINK 

• Folyamatosan növekvő betegszám ellátása 

• A prevenció lehetőség szerinti megvalósítása 

• Minnél több szakintézmény bevonása a betegellátásba 

• Még gördülékenyebb ellátási feltételek 

 



KONKLÚZIÓ 

 

 

Összességében úgy látjuk, hogy a fogyatékos ellátás országosan 

nagyot fejlődött, de természetesen még sok a tennivaló. 



 

 

 

Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet! 


