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Előszó

Az Egészségügyi Világszervezet 1994-ben az Egészségügyi 
Világnapot „A száj egészsége” témának szentelte. A WHO 
főigazgatója világnapi üzenete nagyon fontos megállapításokat 
tartalmazott: „A megelőzési programok eredményeképpen a 
legfejlettebb országok jelentős sikereket értek el a szájüregi 
elváltozásokkal foglalkozó egészségügyi területen, amelyek a 
fluoridok, a szájüregi higiénia és az optimális étkezési szokások 
alkalmazását hangsúlyozzák.”

„Azokban az országokban, ahol a helyzet romlik, hatékony 
megelőzési kampány megindításával meg kell állítani ezt az 
irányzatot.”

„Az oktatás, nevelés és mindenki részvétele kulcsfontosságú 
az egészséges száj szempontjából, amely nélkül az »egészséget 
mindenkinek« cél megvalósítása nem lehetséges.”

Fentieket olvasva jó volt regisztrálni, hogy 12 évvel koráb
ban -  1986-ban -  a magyarországi komplex oralhigiénés prog
ram pontosan a fenti elvek szerint fogalmazódott. Orvosaink, 
védőnőink, egészségnevelőink az előző években igen sokat tet
tek azért, hogy javuljanak rossz mutatóink a gyermekfogászat 
területén, de az eredmények még nem kielégítőek.

A gyermekegészségügy nem fogász szakembereinek is szük
ségük van korszerű ismeretekre munkájuk hatékonyságának 
növeléséhez. Ilyen kiadvánnyal azonban eddig nem rendelkez
tünk. Ezért hézagpótló műnek kell tekintenünk az Önök kezé
ben lévő könyvet, amely kifejezetten a gyermekgyógyászati 
alapellátásban dolgozók számára készült, gyermek-belgyó
gyászati szemszögből tárgyalja azokat a problémákat, ame
lyekkel a gyakorló orvos mindennap találkozik. A gyermek
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fogászati megelőző programnak -  amely az „Egészséges száj” 
évében (1994) sem teljesedett ki a kívánt mértékben -  újabb 
lendületre van szüksége. Ennek egyik eszköze lehet ez a könyv 
azzal, hogy a gyermekgyógyászok (és munkatársaik) számára 
összefoglalja azokat az oralhigiénés és szakmai ismereteket, 
amelyek birtokában hatékonyabban tud a gyermekorvos, az 
iskolaorvos, a védőnő (pedagógus) rutinmunkája során is tuda
tos, célzott fogászati prevenciós tevékenységet kifejteni, amely 
a magyar gyermekpopuláció fogászati helyzetét fogja javítani.

A könyv összefoglalta számunkra a szükséges ismereteket. 
Bizonyos vagyok abban, hogy a jövőben az eddiginél jobb ered
ményeket fognak elérni a gyermekfogászati prevencióban azok, 
akik belépnek olvasói körébe.

Dr. Pintér Attila 
országos tiszti főorvos



„Anyunak”





A szerző előszava

Már az ókori Közel- és Távol-Kelet orvosi emlékei között talál
hatók fogászati vonatkozások.

Magyarországon is már egy évszázada elkezdték a caries 
elterjedésének felmérését. Ennek kapcsán a fogszuvasodást már 
a század elején népbetegségnek nevezték. Az 1913-ban tartott
I. Gyermektanulmányi Kongresszuson Juba Adolf egyetemi 
magántanár arról panaszkodott, hogy a gyermekek fogazatát 
nem részesítik kellő figyelemben és ezek állapota ennek meg
felelően rossz. Hangsúlyozta az egészségre nevelés jelentő
ségét.

1986-ban a kormány egészségmegőrző programjához csat
lakozva gyermekfogászati program indult hazánkban preven
ciós operatív bizottságok vezetésével.

1985-ben módszertani levél jelent meg, amelyet 1991-ben 
módosítottak. Ez szabályozza részletesen a tennivalókat.

A világszerte elfogadott oralhigiénés megelőző program 
fogorvosi ellátással és gondozással egészült ki hazánkban.

A sziszifuszi erőfeszítések számtalan nehézségbe ütköztek és 
végül is csak szerény eredmények születtek.

Az előző, Czinner doktorral -  szintén a Springer Hungarica 
kiadásában -  a háziorvosok számára írt „Csecsemő- és gyer
mekgyógyászat” c. könyvünk 2. kiadása után merült fel, hogy 
egy, a gyermekek szájbetegségeivel foglalkozó könyv útmu
tatóként szolgálhatná az alapellátásban a várandós anyákkal és 
a gyermekekkel (0-18 éves korig) foglalkozó kollégákat. így 
került sor ennek a könyvnek a megírására.

Szerettem volna megmutatni néhány tapasztalt gyermekgyó
gyász kollégámnak, hogy vajon mit szólnak hozzá. Valameny-
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nyien azzal hárították el, hogy nem értenek hozzá. Pedig nem 
„manuális” gyermekfogászatot írtam, hanem a gyermekgyó
gyászat igényei szerint foglaltam össze a tudnivalókat azokról a 
problémákról, amelyekkel a gyakorló orvos mindennap minden 
gyermeknél találkozik, de a gyermekfogászatra hagyatkozik. 
Talán ez is egyik oka gyermekeink fogai szomorú állapotának. 
Ez utólag is igazolja erőfeszítésemet.

Úgy tűnik, nem lehet a bajt csupán orvosi kérdésként kezel
ni, szükséges, hogy a gyermekellátás egésze részt vegyen a 
munkában, egyedül ettől várható eredmény.

Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek, aki gyermekekkel fog
lalkozik.

Köszönettel tartozom dr. Szőke Juditnak, dr. Vágó Péternek, 
dr. Czukor Józsefnek és dr. Dizseri Tamásnak, akik munkámat 
értékes tanácsaikkal előmozdították, és volt hallgatóimnak, 
akik a könyv illusztrálásában segítettek.

Bánóczy Jolán professzor asszonynak, Dénes József és Hi
dasi Gyula professzor uraknak és Szmicsek Ágnesnek hálás va
gyok ábrázolóanyaguk átengedéséért.

Dr. Rodé Magdolna



Bevezetés

A fogazat megbetegedései a magatartásfüggő betegségek közé 
sorolhatók.Mind az egészségmegőrzés, mind a betegségek meg
előzése, mind pedig gyógyításuk a megfelelő magatartáson, 
illetve azon múlik, hogy sikerül-e az egyén magatartását egy
szerű pszichológiai módszerek motivációjával megváltoztatni.

Ehhez a pácienst megfelelően fel kell világosítani, együtt
működését megnyerni és folyamatos lelki támogatásban része
síteni.

A fejlett országokban már évtizedek óta folytatják a fogásza
ti megelőzés programját, amelynek eredményeként a fogazat 
betegségei jelentősen csökkentek. Ebben a programban az in
gyenes kezelés feltétele a rendszeres, szintén ingyenes ellen
őrzés. így a megelőzés a fogászati szakemberek, a szülők, a 
pedagógusok, sőt a gyermekek szükségszerű szemléletévé és 
tevékenységévé vált.

A megelőző program pillérei világszerte egységesek. Ahol a 
tevékenységet elhanyagolják, ott a betegségek gyakorisága 
ismét nő, ahol következetesen alkalmazzák, ott a gyakoriság és 
az intenzitás is tovább csökken.

A WHO „Egészséget mindenkinek 2000-re” meghirdetett 
programjában 1981-ben pontokba foglalta a fogászati célkitű
zéseket. A magyar Sztomatológiai Szakmai Kollégium ezeket a 
hazai viszonyokra adaptálta.

1986-ban a kormány egészségmegőrző programjához csat
lakozva gyermekfogászati program indult hazánkban. Szerve
zésére, irányítására és ellenőrzésére prevenciós bizottságok 
alakultak mind a fővárosban, mind a megyékben. 1994-ben a
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WHO az Egészségügyi Világnapot az egészséges száj témájá
nak szentelte. Az ilyen események jó alkalmat nyújtanak az 
eredmények-kudarcok számbavételére.

A három illetékes országos intézet komplex oralhigiénés 
programot dolgozott ki, melyet a 33. Módszertani Levélben tett 
közzé.

A gondozás minó'ségét a szuvas, a hiányzó és a tömött fogak 
száma minősíti. Ezzel szemben 1985-ben Magyarországon a 
cariesstátus az 1. és 2. táblázat szerinti volt.

1. táblázat. Cariesstátus Magyarországon, 
1985 Szőke, 1995

Életkor
Gyakoriság, %

Országos % Budapest %

7 (tej) 91,5 85,0
7 (maradó) 50,3 24,0
12 92,5 83,0
35M4 99,6 99,0

2. táblázat. A DMF-fogak megoszlása, 1985 
Szőke, 1995

Életkor DMF D M F

7 (tej) 5,7 4,6 0,6 0,5

7 (maradó) 1,1 0,8 0,0 0,3

12 5,0 2,5 0,4 2,0
35-44 15,8 3,0 10,2 2,6

D: decayed -  szuvas 
M: missed -  hiányzó 
F: füled -  tömött
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Hazánkban a megelőzés világszerte elfogadott három alap
pillére (egészséges étkezési szokások, szájhigiénia, fluoridok) 
kiegészült a fogorvosi ellátással és gondozással (szekunder és 
tercier megelőzés) (1.1. ábra).

A prevenciós bizottságok tevékenységük során számtalan 
nehézséggel találták szembe magukat (pl. országszerte „Den- 
tocar-ellenes” kampányok), ezért sajnálatos módon eredmé
nyeik szerények. 1990 óta a prevencióra biztosított összegeket 
elnyelte az önkormányzatok költségvetése. A bizottságok leg
többje feloszlott. Mégis vannak bizonyos eredmények, ame
lyekre a továbbiakban támaszkodni lehet, pl. a 12 évesek 1985- 
ben vizsgált DMFT fejátlaga 5,0-ről 1991-ben 4,29-re csök
kent.

1995. július 1-jétől megkezdődött az új fogászati finanszíro
zási rendszer bevezetése.

A rendelkezés szerint az ellátás 18 éves korig térítésmentes 
(ez az anyagköltséget és a fogszabályozást nem foglalja magá
ba), majd az aktív évek alatt fizetni kell az ellátásért, kivéve a 
sürgősségi eseteket. (Az 1996-ban életbe lépett változtatások 
értelmében 18 év alatt valamennyi fogorvosi szolgáltatás térí
tésmentes, a fogszabályozó készülékek részben támogatottak.)

Ismerve a lakosság fogainak állapotát és az ország gazdasági 
átalakításának hatalmas terheit, a fogorvosok már előre jelez
ték, hogy az emberek még kevesebbet fognak a fogazatukkal 
törődni, most már egyszerűen azért, mert nem engedhetik meg 
maguknak, hogy fogorvoshoz járjanak kezelésre. A bevezetés 
óta eltelt idő az aggodalmakat igazolta.

Ebben a helyzetben a prevenció az eddiginél is indokoltabb. 
A Népjóléti Minisztérium állásfoglalása is a megelőzést és a 
fogmegtartást támogatja (anyagilag is), mert az egészségügy
ben kialakult igen nehéz helyzetből kiút csak a megelőzéstől 
várható, ami az alapellátás szakembergárdájának a feladata.

Nem találtam olyan kiadványt, amely a gyermekgyógyászati 
alapellátás egészének szükségletei szerint foglalná össze a 
tudni- és tennivalókat. A fejlett országok tapasztalatai bizonyít
ják, hogy mekkora tartalékok vannak ebben a hálózatban. Itt az 
ideje, hogy kiaknázzuk.
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1.1. ábra. A prevenció fokozatai és lehetó'ségei a fogászatban 
(Harris és Christen) Bánóczy, 1992



Nem könnyű olyan könyvet írni, amely széles közönséghez 
szól orvostól az egészségnevelőig, akikben többek között az a 
közös, hogy valamennyien felelősek a felnövekvő nemzedék 
fogazatáért. Világossá vált, hogy ahogy egyéb népbetegségeket 
is (pl. az elhízást) csak széles, több szakmára kiterjedő össze
fogással lehet felszámolni, úgy a fogszuvasodást és a fogágy- 
betegségeket is. Ezért ajánlom munkámat a nemzet mai nap
számosainak: a házi gyermekorvosoknak, a háziorvosoknak, a 
védőnőknek, az egészségnevelőknek, a pedagógusoknak.





1. A gyermekkori fogazat 
legfontosabb
gyermekgyógyászati problémái

Fogbetegségekkel a gyermekgyógyászati tankönyvek csak sze
rény terjedelemben foglalkoznak, bizonyára azért, mert a gyer
mekfogászati szakmára hagyatkoznak.

Mégis helyénvaló és szükséges a gyermekgyógyászati alap
ellátás szakemberei számára a téma részletesebb taglalása, egy
részt azért, mert a gyermek az „övék”, először ők látják, ha be
teg, másrészt azért, mert -  adott esetben -  a család érdeklődé
sében már újszülöttkortól kezdve nagy helyet foglalnak el a fo
gakkal kapcsolatos kérdések (kezdve a „táltos fog”-gal stb.).

Tárgyunk a gyermek száj- és fogbetegségei, megelőzésük, 
gyógyításuk.

Mindazoknak, akik a gyermekek fogászati problémáival fog
lalkoznak, rendelkezniük kell lélektani ismeretekkel is, hiszen 
a gyermek, mint tudjuk, nem kis felnőtt, reakciói a felnőt
tekéitől hangsúlyozottan eltérnek, még az egyes gyermekkori 
korcsoportokon belül is.

Az ún. komplex fogászati prevenció segítségével már gyer
mekkorban megelőzhetők a fogszuvasodáson kívül a fogászati 
eltérések, valamint a fogágybetegségek (parodontopathiák) is. 
A három egyébként össze is függhet, gyakran össze is függ. 
A bármely okból elmulasztott gyermekfogászati feladatok tör
vényszerűen jelentkeznek felnőttkorban, összes nemkívánatos 
következményükkel.

Igen lényeges tehát a rendszeres gyermekfogászati ellen
őrzés, a teljes szükséglet korai ellátása és a folyamatos gondo
zás.
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1.1. A fogak fejlődése, a fog részei, a fogágy

1.1.1. A fogak fejlődése

A fogazat fejlődése a 7-8. embrionális héten kezdődik. Mindkét 
fejlődő állcsontban 5-5 területen hámsejtkötegekjelennek meg. 
A 12. héten ezek gyors növekedésnek indulnak, kialakulnak a 
foglécek, melynek külső oldalain tejfog bimbók fejlődnek, belső 
oldalain a tn aradó fogzacskób an létrejön a fogcsíra.

Ezután a szöveti rétegek elmeszesednek, elkülönül a zománc 
és a dentin. Az utolsó szakaszban fejlődik ki a gyökér, miközben 
a szájüregben megjelenik a korona (1.2., 1.3. és 1.4. ábra).

kezdeti proliferáció szöveti és alaki appozíció áttörés áttörés után 
stádium differenciálódás meszesedés előtt

(fogbimbó) (serleg stádium)

növekedés fogzás

1.2. ábra. A fog fejlődése
Casamassimo (1994) nyomán
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1.3. ábra. A fogak fejlődése és eló'törése
(Sicher-Tandler) Oravecz, Varga és mtsai, 1954



1.4. ábra. A tej- és maradó fogak 6 éves gyermek állcsontjában 
(Rauber-Kopsch) Oravecz, Varga és mtsai, 1954

1.1.2. A fog részei, felépítése

A fog három részből áll: korona, nyak, gyökér (1.5. ábra).
A korona alkotórészei: a zománc, a dentin, továbbá az erek

ben, idegekben gazdag pulpa.
A nyak alkotói: az íny, a cement, a rögzítőszalagocskák, a 

dentin, a pulpa és a fogmedemyúlvány.
A gyökér elemei: cement, gyökérhártyarostok, dentin, pulpa, 

fogmedemyúlvány. Kívülről a gyökérhártya veszi körül, amely 
az állcsontot béleli.
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A zománc rácsszerkezetű, hidroxilapatit kristályok alkotják. 
A rács bizonyos anyagokat megköt (Ca++-ot különösen jól). 
96-99%-a szervetlen só (Ca, P, F).

A fognyakat és a gyökeret cement borítja. A cementet a 
gyökércsűcson a cementoblastok termelik.

A fog testét a dentin képezi, amely keményebb a csontnál. 
Ürege a pulpakamra. A dentin 65%-ban szervetlen, rugalmas 
anyag. Az odontoblastok termelik, melyek nyúlványokat bocsá
tanak a zománcrétegig, így biztosítják a tápanyagellátást.

Pulpa (fogbél): rostokból és sejtekből álló kocsonyás anyag, 
benne futnak a fogat tápláló erek és idegek, amelyek a foramen 
apicalén lépnek be.

\ 1 /
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1.5. ábra. A fog felépítése



1.1.3. Fogágy (parodontium)

Részei: íny, cement, gyökérhártyarostok, fogmeder.
íny (gingiva): kötő- és hámszövetből áll.
3 része van: & feszes íny, mely a fogat övezi, ennek része a 

szabad ínyszél, és a papilla.
A kötő- és hámszövet közötti basalis membrán elszarusodó 

és el nem szarusodó hámot képez. A fogak mellett található sul- 
cus el nem szarusodó hámsejtjei szorosan zárnak, elzárják a 
fogágyat a külvilágtól (hámtapadás).

A hámtapadáson keresztül állandó folyadékkiáramlás van, 
ellenanyagok kerülnek a sulcusba, amelyek megvédik a fog
ágyat a külső behatásoktól. A táplálást az íny kötőszövete biz
tosítja, erek és idegek, kollagén és elasztikus rostok futnak 
benne.

Gyökérhártyarostok: nem rugalmasak, lefutásuk ferde, rá
gáskor nem nyúlnak meg, hanem spirálisan elcsavarodva biz
tosítják a fog rugalmas rögzítését.

A fogat a gyökérhártya tartja a fogmederben (parodontium).

1.1.4. A szájüregben működő specifikus
és nem specifikus elhárító mechanizmusok

Nem specifikus: nyáláramlás, mucin/agglutinin, lizozim/pro- 
teáz, laktoferrin, nyálperoxidáz, hisztidingazdag peptidek. 
Specifikus: intraepithelialis lymphocyták, Langerhans-sejtek, 
IgA, IgG, IgM, leukoeyták, komplementrendszer.

1.2. Fogzás

Az egészséges csecsemő első foga 6-7 hónapos korában bújik 
ki. A tejfogak áttörése elkezdődhet, ill. befejeződhet az átlagos
nál korábban (dentitio praecox), ill. később (dentitio tarda), de 
az átlagtól 1-5 hónap szóródás is lehetséges: a tejfogak áttörése 
6 és 24 (30) hónap között történik meg. A 30. hónapra tehát a
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3. táblázat. A tejfogak áttörésének sor- és időrendje 
(Dénes-Hidasi)

_________________________ I. II._______ IV. III. V.
I. II. IV. III. V.

6. hónap 24. hónap
(szóródás: 1-5. hónap)

kisgyermeknek 20 fogból álló, zárt fogsora van (3. táblázat és
1.6. ábra).

A tejfogak színe kékesfehér, míg a maradó fogaké inkább 
sárgásfehér. A fogak számát hozzávetőleg kiszámíthatjuk, ha az 
életkor hónapjainak számából 6-ot kivonunk.

1.6. ábra. A felsó' tejfogív a rágófelszín felől és az egyes fogak áttörési 
ideje hónapban
(Sicher-Tandler) Oravetz, Varga és mtsai, 1954
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4. táblázat. A fogzás sorrendje emberben

A fogzás

Tejfogak
meszesedés

kezdet teljes

Mesialis metszők 5. magz. hó 18-24 hó
Laterális metszők 5. magz. hó 18-24 hó
Szemfogak 6. magz. hó 30-36 hó
Első őrlők 5. magz. hó 24-30 hó
Hátsó őrlők 6. magz. hó 36 hó

A fogzás sorrendjét a 4. táblázat tartalmazza.
Ötéves gyermek ép, teljesen kifejlődött fogsora az 1. képen 

látható.
A fogzás az áttörőben lévő fog környékén kellemetlen érzést 

válthat ki. Kísérheti hőemelkedés, de nem bizonyított, hogy azt 
valóban a fogzás okozza. Inkább véletlen egybeesés lehet, 
amikor a hőemelkedés alatt a fokozott anyagcsere a fogáttörést 
is sietteti. Az ún. „fogfrász” is ilyen, amikor a lázas görcsroham 
éppen a fogzás idejére esik. A láz okát tisztázni kell!

A fogáttörés idején gingivitis alakulhat ki, ez valóban a 
fogzással kapcsolatos és vérzéssel jár. Az íny kíméletes dör
zsölése néhány napon át megszünteti a gyulladást (dentitiós, 
eruptiós gingivitis). Dentinox-ecsetelés is szóba jöhet.

1.2.1. Nehéz fogzás (dentitio difficilis)

Szokás a fogzással kapcsolatos kellemetlen érzés csillapítására 
kenyérhéjat vagy kiflivéget adni a gyermek kezébe. Ez helyte
len, mert a kibújó fogon máris lepedék képződését okozza. 
Célszerűbb almát, répát adni, vagy olyan hideg tapintató tár
gyat, amelyen a gyermek a rágást próbálhatja, de nem veszé
lyes.
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időszaka
áttörés kihullás

felső alsó felső alsó

6 - 8 hó 5 - 7  hó 
8-11 hó 7-10 hó 

16-20 hó 16-20 hó 
10-16 hó 10-16 hó 
20-30 hó 20-30 hó

7 - 8 év 6 - 7  év
8 - 9 év 7 - 8  év 

11-12 év 9-11 év 
10-11 év 10-12 év 
10-12 év 11-13 év

Kísérheti a fogzást étvágytalanság, laza széklet, nyűgösség, 
fokozott nyálzás. Ha az utóbbi nagyfokú, keresni kell más okát 
is és ügyelni kell arra, nehogy kiszáradjon.

1.2.2. Késői fogzás (dentitio tarda)

A normális alakú, optimális elhelyezkedésű tej és/vagy maradó 
fogcsírák előtörése egy évvel az átlagos áttörési idő után sem 
következik be. Egyes családokban fordul elő.

Oka lehet öröklődő hajlam, táplálkozási zavar, fejlődési visz- 
szamaradás, ill. betegség, de sok esetben ismeretlen. A kiváltó 
okot lehetőség szerint meg kell keresni, s annak megszűnte után 
a fogzás is megindul (hypopituitarismus, hypothyreoidismus, 
rachitis, 21-trisomia).

Ha a szervezetben nincs D-vitamin-hiány, akkor helytelen a 
fogzást D-vitamin nagy adagjaival serkenteni. Rachitises jel a 
maradó fogak csipkézettsége.
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A tejfog a 6. hónap előtt jelenik meg a szájban. Ez nem ugyanaz, 
mint amikor a gyermek foggal (szám feletti foggal) születik, 
mert a foglécben több fogkezdemény alakul ki. Ezt dens con- 
natalisnak (veleszületett fog) nevezzük. Igaz ugyan, hogy kelle
metlenséget okoz (fájdalom, a táplálék elutasítása, aspiratio), 
eltávolítását mégis egyénileg kell mérlegelni.

1.2.3. Korai fogzás (dentitio praecox)

1.3. A fogak fejlődési rendellenességei

1.3.1. Alaki eltérések

Szám feletti csücskök: előfordulásuk a koronán caries kialaku
lásának kedvez.
Macrodontia: a normálisnál nagyobb méretű fogak, fogtor
lódást okoz, ez is hajlamosít cariesre.
Microdontia: a fog, vagy a fogazat a normálisnál kisebb, 
esztétikai jelentősége miatt kíván ellátást.

1.3.2. Számbeli rendellenességek

A fogdifferenciálódás zavara miatt a normálisnál több, vagy 
kevesebb fog fejlődik. Utóbbi oka ectodermalis dysplasia lehet.

1.3.3. Szerkezeti rendellenességek

Zománchypoplasiák okai: hiányos táplálkozás, endokrin zavar, 
helyi fertőzés, trauma, rachitis, fej-nyaki sugárkezelés.

Kiemelendő egyes gyógyszerek hatása: tetraciklin sem ter
hesnek, sem 8 éven aluli gyermeknek nem adható. Ugyancsak 
tilos kinolonszármazékok adása.
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Tejfogazat

jobb oldal

Maradó fogazat

felső fogsor
V IV III II 1 1 II III IV V

V IV III II 1 1 II III IV V
alsó fogsor

felső fogsor

jobb oldal
8 7 6 5 4 3 2 1
8 7 6 5 4 3 2 1

alsó fogsor

bal oldal

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8

bal oldal

1.7. ábra. Zsigmondy-kereszt

A fogakat többnyire Zsigmondy-keresztben római, ill. arab 
számokkal jelölik aszerint, hogy tej- vagy maradó fogakról 
van-e szó (1.7. ábra).

A tejfogak gondozásáról a szájhigiénére nevelés keretében 
lesz szó.

1.3.4. Fogazati rendellenességek

I.3.4.I. Öröklött rendellenességek
Becslések szerint 30—40%-ot tesz ki arányuk. Jelenleg csak 
korai felismerésükre és kezelésükre van mód:

-  hasadékok (szájpad, fogmeder, ajak),
-  a fogívek alakja és mérete (többnyire szűkülete, amely fog

torlódásra, az pedig cariesre vezethet),
-  a fogak formája, nagysága és színe (mély barázda, szám 

feletti csücskök a koronán, macrodontia cariesre hajlamo
sít),

-  csírahiány, rendellenes csírahelyzet, szám feletti fogak,
-  egyes fogak helyzeti eltérései,
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-prognathia, progenia, mély harapás (utóbbi nagyon gya
kori, a törzsfejlődés eredménye az egyre kevésbé intenzív 
rágás miatt),

-  nyitott harapás.
Megjegyzés: a fogsor és a fogak alakja egyedi, mint az ujj

lenyomat, ezért bűnügyekben felhasználható.

I.3.4.2. Szerzett rendellenességek
A szoptatás elmaradása negatív hatású az állcsontok fejlődé
sére. Gótikus szájpadhoz, fogívszűkülethez és carieshez vezet
het az üvegből való táplálás.

Nem kevésbé fontos a táplálék megfelelő minősége és az 
életkornak megfelelő fizikai tulajdonságai, ezzel kapcsolatban 
a rágás szerepe. A rágás hiánya fejletlen állcsontot, fogívszű- 
kületet okoz. A gátolt orrlégzés miatt ún. adenoidos arc alakul 
ki. A felső ajak felhűzódik, a nyelv belülről kifelé dönti a met
szőfogakat, a nyitott száj miatt az íny kiszárad és krónikus íny- 
gyulladás jön létre (1.8. és 1.9. ábra).

Gyermekkori rossz szokások (ujjszopás) következtében kiala
kult rendellenességek (az összes fogazati anomalia kb. 20%-át 
képezik). Kezdetben distalharapást, ha nem hagyja abba, nyitott 
harapást (1.10. ábra) okozhat, ezzel megbontva a normális 
fogsorzáródást. Ez zavarja a rágást, esztétikailag csúnya és 
beszédhibát is okoz. 4 éves koron túl kórosnak tekintjük, ezért 
a gyermek önérzetére hatva igyekszünk leszoktatni róla. („Csak 
kisgyermekek szopják az ujjúkat.”)

Fontos, hogy a gyermek feje alváskor középmagasán helyez
kedhessen el. Alacsonyan fektetéskor az állkapocs hátracsúszik 
és distalharapás (1.11. ábra) jöhet létre. Magasan fekvéskor 
pedig előre- és buldog- (mesial) harapás.

Ha tejfog idő előtti eltávolítása elkerülhetetlen (pl. baleset), 
akkor lege artis helyfenntartó kezelést kell alkalmazni, ameny- 
nyiben az alatta levő maradó fog előtörése 1 éven belül nem 
várható.

A szervezet általános betegségei: rachitis, hypoparathyreoi- 
dismus zománchypoplasiát okoz, hypothyreosis késői fogzást, 
lues congenita félhold alakú (Hutchinson) fogakat.
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1.8. ábra. A szájlégzésre 
jellemző arc- 
profil 
Dénes és 
Hidasi, 1995.

1.9. ábra. Előreálló felső 
metszőfogak, 
krónikus íny
gyulladás 
Dénes és 
Hidasi, 1995



1.10. ábra. Az ujjszopás következménye a frontális nyitott harapás 
Dénes és Hidasi, 1995

1.11. ábra. Distalharapásban a megnövekedett overjet (metszőfog 
előreharapás) érték csökkentése az egyik feladat 
Szmicsek A. fotóanyagából



Baleseti sérülések: 1. a fogak baleseti sérüléseinél.
Embrionális ártalmak az ártalom jellege (radioaktív sug

árzások, egyes gyógyszerek, alkohol, dohányzás, egyes vírusos 
fertőzések), a behatás időpontja szerint különféle zavarokat 
okozhatnak (hasadékok, a fogléc fejlődési zavarai).

1.3.5. Fogszabályozás

A fogazat (fogak, fogmedernyúlvány, állcsontok) helyzeti és 
alaki rendellenességeinek megelőzése, diagnosztizálása és gyó
gyítása (1.12. ábra).

Eugnath fogazat: anatómiailag és funkcionálisan hibátlan 
fogsorok.

Disgnath fogazat: a normálistól eltérő fogazat.
Funkcionálisan hibátlan fogsor esetén harapáskor a felső 

metszőfogak az alsó állkapocs fogaival szemben állva bezáród
nak és ezzel a nagyobb mérető ennivalóból kisebb darabokat 
harapnak le. Az egymással szemben álló fogak keresztben el
csúsznak és ezzel felőrlik a fogak közé került ételt. Záróhara
páskor az őrlőfogak fogaskerékszerűen, legnagyobb felületük
kel érintkeznek.

Az állkapocs záródását a rágóizmok hozzák létre.
A m. temporalis, m. masseter és m. pterigoideus internus 

szájzáró izmok, a nyelvcsont feletti izmok szájnyitók. Az előre- 
és oldalmozgást elsősorban a m. pterigoideus externus végzi.

Ollóharapás: az európai ember harapási formája, a metsző
fogak „túlharapása” (annak mértéke, hogy a felső metszők záró
harapásban mennyit takarnak az első metszőfogakból), mely 
mintegy 1-2 mm úgy, hogy a felső metszők az alsók elé harap
nak.
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( a )

(b)

1.12. ábra. Fogászati rendellenesség a fogszabályozási kezelés 
előtt (a) és után (b)
Dénes és Hidasi, 1995



I.3.5.I. Állcsonti eltérések
Prognathia: a maxilla előbbretolódott vagy túl fejlett, a felső 
frontfogak előreállnak (1.13. ábra).

1.13. ábra. Prognathia
Dénes és Hidasi, 1995

Együtt járhat a mandibula hátratolódott helyzetével, distal- 
harapással (l. 1.11. ábra).
Progenia: a mandibula túlnövekedett, előbbre áll, az alsó met
szők a felsők elé harapnak (buldog- vagy mesialharapás) (1.14. 
ábra).
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1.14. ábra. A progenia kísérőjelensége a frontfogak keresztharapása 
Szmicsek Á. fotóanyagából

Micrognathia: a maxilla fejletlen vagy hátratolódott helyzetben 
van (pl. Robin-sequensben).
Microgenia: a mandibula fejletlen és hátrahelyezó'dött (madár
arc).
Aszimmetria: a médián sagittalis síkhoz viszonyítva a fogazat, 
vagy az állcsontok két oldala között részaránytalanság figyel
hető' meg. Lehet szülés közben szerzett, ezen belül múló, vagy 
maradandó. Korai és egyenetlen varratelcsontosodás is okoz
hatja (1.15. ábra).
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1.15. ábra. A felső fogív aszimmetriáját jelen esetben arcfejlődési 
rendellenesség okozta 
Szmicsek Á. fotóanyagából

I.3.5.2. Harapási eltérések

Protrusio: a frontfogak előredőlnek (1.16. ábra).
Retrusio: a frontfogak hátradőlnek.
Ke reszt harap ás: záróharapásban egy vagy több felső fog az 
alsók mögé harap (1.17. ábra).
Mély harapás: 3 mm-nél nagyobb metszőfog túlharapás. 
Súlyos esetben a metszők ráharaphatnak az ínyre is (fedőhara
pás) (1.18. ábra).
Nyitott harapás: záróharapásban a frontfogak (ritkábban az 
oldalzóna fogai) nem érnek össze, közöttük rés van (1.19. 
ábra). Ellentéte a mély harapás.
Metszőfog-túlharapás: annak a mértéke, hogy a felső metsző
fogak záróharapásban mennyit takarnak az alsókból. Normális 
harapási helyzetben is megvan.
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1.16. ábra. Az alsó és a felsó' frontfogak eló'redólt, protrudált hely
zetben állnak
Szmicsek A. fotóanyagából

1.17. ábra. A felsó' frontfogak keresztharapásban állnak 
Szmicsek A. fotóanyagából



1.18. ábra. A mélyharapás súlyosabb formája a fedőharapás 
Szmicsek Á. fotóanyagából

1.19. ábra. Elülső' nyitott harapás
Szmicsek Á. fotóanyagából



1.20. ábra. Metszőfog-eló'reharapás
Szmicsek Á. fotóanyagából

Metszőfog-előreharapás: annak a mértéke, hogy záróharapás
ban a felsó' metszők éle milyen távolságban van az alsó met
szőfogaktól (1.20. ábra).

I.3.5.3. Az egyes fogak eltérései
Ectopia: fogíven kívül vagy azon belül elhelyezkedő fog.
Egy fog keresztharapása: egy felső fog az alsók mögé harap. 
Retentio: a teljesen kifejlett fog nem képes előtörni és az áll
csontban marad. Oka: helyhiány, rossz tengelyállás.
Traumás occlusio: fog vagy fogak korai érintkezése, így kóros 
irányú megterhelése.
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1.3.5.4. Fogszabályozási módszerek
A fogszabályozó kezelés célja a fogazat normális fejlődésének 
biztosítása az akadályok elhárításával és a normális funkció és 
forma létrehozása, ill. helyreállítása.

A fogszabályozás esztétikai igénye a funkcióval egyenrangú, 
ugyanis a szabálytalan/rendellenes fogazat patológiás elválto
zásokat okoz (fogszuvasodás, fogágybetegségek).

A szabálytalan fogazat a beszédfejlődést is zavarja. Az előny
telen küllem személyiségtorzuláshoz is vezethet.

A fogszabályozó kezelés során a fogakra, ill. közvetve az 
állcsontokra nyomást, ill. húzást gyakorolunk. Az alkalmazott 
erők hatására csontátépítődés megy végbe és a fog a kívánt 
irányba elmozdul.

Módszerei:
-  megelőző fogszabályozás,
-  izomgyakorlatok,

1.21. ábra. A  két állcsont viszonyának rendezésére alkalmas, kivehető' 
fogszabályozó készülék 
Szmicsek Á. fotóanyagából
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-  fogszabályozó készülékek,
-  szájsebészeti beavatkozások + fogszabályozó készülék.
A fogszabályozó készülékek: kivehető (1.21. ábra), rögzített 

(1.22. ábra), ill. a kettő kombinációja lehet.

1.22. ábra. A leggyakrabban alkalmazott, rögzített fogszabályozó 
készülék a multiband 
Szmicsek Á. fotóanyagából

I.3.5.5. A kezelés megkezdésének időpontja
Amikor az állcsontok növekedése még tart, az anomalia még 
egyszerű eszközökkel megszüntethető. A túl késői kezdés sok 
esetben nehezíti az eredményes kezelést. Ugyanakkor indokolt 
a várakozás egyes esetekben, ha öngyógyulásra lehet számítani. 
Pl. a gyermek abbahagyja az ujjszopást (de 4 éves koron túl nem 
várunk tovább!). A kezelési terv megalkotásakor ezt a kronoló
giai életkor mellett tekintetbe kell venni.

A kezelés időtartama többnyire 2 év, de hosszabb is lehet. 
A kezelés sikerét nagyban elősegíti a gyermek és családja jó 
együttműködése.
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Kezelési periódusok:
1. A tejfogazati időszakban kell kezelni (2-6 év) a tejfogazati 

harapási eltéréseket, a progeniát,
2. A vegyesfogazati időszakban (6-12 év) a legtöbb anoraalia, 

különösen a metszőfog-keresztharapások jól kezelhetőit,
3. A maradó fogazat időszakában is eredményes a kezelés, a 

terápiát ekkor gyakran extractióval kell kombinálni.
A teljes csontérettség leányoknál 18 év, fiúknál 20 év. A mai 

álláspont szerint felnőttkorban is végezhető fogszabályozás 
eredménnyel (főleg parodontosis kiegészítő kezeléseként).

1.4. A fogak baleseti sérülései

Amint a gyermek tipegni kezd, megnő az esély a fogak traumás 
sérüléseire, különösen, ha hajlamosító tényezők is szerepelnek, 
mint ujjszopás vagy egyéb okból létrejött fogzáródási rendel
lenesség következtében előre álló frontfogak.

A sérülés következményei lehetnek:
-  a fog teljes vagy részleges kimozdulása, intrusio;
-  a fog kemény állományára vagy pulpára is kiterjedő törés. 

Utóbbi fertőzés, necrosis veszélyével jár.
A balesethez lágyrészsérülések is járulhatnak.
A tejfogak baleseti sérüléseinek következményei lehetnek, 

pl.:
-  sérülhet a homológ maradó csíra;
-  az esetleges elhalás következtében fertőződhet a tejfog api- 

calis területe (ezek később a fogváltás zavaraival járnak);
-  zománcfejlődési zavarok mutatkozhatnak a homológ ma

radó fogakon;
-  alaki deformitások is előfordulhatnak.
A maradó fogak baleseti sérülései gyermekkorban igen vál

tozatos formájúak lehetnek, formái a tejfogak sérülési formái
val nagyjából megegyeznek.

Létrejöhet a fog teljes vagy részleges kimozdulása; a korona 
különböző fokozatú sérülése, a foggyökér törése; a fog benyo- 
módása az alveolusba; lepattanhat a zománc (nincs terápiás
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következménye); sérülhet (ütést, zúzódást szenvedhet, megre
pedhet) a fogat tartó csont; a lágyrészek sérülése (leggyakrab
ban az ajak zúzódik, bereped).

A maradó fogak sérülései a 8 és 13 éves kor között a leg
gyakoribbak. Ennek az a jelentősége, hogy 8-10 éves korban a 
leggyakrabban sérülő metszőfogak gyökérfejlődése még nem 
befejezett, ezért igen fontos annak megítélése, hogy a fog élet
ben tartható-e vagy gyökérkezelésre van-e szükség.

Figyelemre méltó tény, hogy a fiúk fogsérülései a lányokéi
nál kétszer gyakoribbak, valamint a már egyszer balesetet szen
vedett gyerekek kb. 25%-a újra sérül.

Korcsoportok szerint megkülönböztethetők: kisded- és óvo
dáskori eséstől vagy bántalmazástól származó (1-6 év közötti); 
iskoláskori, kerékpár és játszótéri (7-10 év); serdülőkori vere
kedésből, testnevelési órán elszenvedett sérülésből, vagy autó
balesetekből származó sérülések (16-18 év).

Sürgős szakorvosi ellátást igényel!!!
Amennyiben a maradó fogakat 30 percen belül sikerül visz- 

szaültetni, a siker 90%-os.
A siker függ:

1. a sérülés és a kezelésbe vétel között eltelt idő;
2. a sérült fog tárolásának módja;
3. a gyermek életkora (a sérült fog fejlettsége).

A siker érdekében a tennivalók a következők:
1. a fogat meg kell keresni;
2. a fogkoronánál fogva le kell öblíteni tiszta vízzel;
3. óvatosan vissza kell tenni a helyére’ (tegye ezt bárki a hely

színen), ha ez nem sikerül, akkor tehéntejbe (vagy vízbe) kell 
tenni, hogy a gyökérhártyarostok életképesek maradjanak.
A feltehető egyidejű koponyasérülés miatt ideggyógyászati

vizsgálat is szükséges!
Gyermekbántalmazásra mindig gondolni kell!!!
Igen fontos a megelőzés. Aki kontakt sportot űz, annak fog

védőt kell viselnie. Előreálló metszőfogú gyermek fogait szabá
lyozni kell.

* Nagyobb gyermek akár a saját szájában tárolhatja pl. a nyelve alatt
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1.4.1. Fogpótlások gyermekkorban

Pótlásra kerülhet sor mind a tej, mind a maradó fogazatban. 
Szakorvosi feladat.

Pótlásra van szükség:
-  caries és következményei miatt kialakult foghiányok;
-  balesetek okozta sérülések;
-  veleszületett foghiányok;
-  a kemény fogszövetek fejlődési rendellenességei miatt.
Elérendő célok:
-  esztétikai szempontok;
-  rágófunkció helyreállítása;
-  állcsontok fejlődésének biztosítása;
-  harapási anomáliák megelőzése;
-  beszédhibák megelőzése.
A pótlás során alkalmazott fogművek egyszerre szolgálják a 

hiányos fogazat helyreállítását, a funkcionális és esztétikai 
rehabilitációt, ugyanakkor veszélyforrás is: fokozzák a plakk 
felszaporodásának veszélyét és irritálhatják a szájüreg lágy 
részeit.

Igen fontos a fogpótlást viselők rendszeres ellenőrzése és 
gondozása. Ennek során fény derül szubjektív tüneteket nem 
okozó rendellenességekre, melyek a későbbiekre egyre romló 
helyzetet idéznek elő. Nem lehet eléggé hangsúlyozni ebben az 
esetben is a rendszeres ellenőrzés szerepét a megelőzésben.

1.5. Fogcsíragennyedés (állcsonti osteomyelitis)

Határterület a gyermekgyógyászat és a gyermekfogászat kö
zött.

Az osteomyelitis átterjedhet a fogcsírákra, másrészt a fogcsí
rák fertőzése állcsonti osteomyelitist okozhat.

Súlyos, septicus lázmenettel járó betegség.
A fertőzést
-  duzzanat
-  a szájnyálkahártya és bőr hyperaemiája,
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1.23. ábra. Felső tejőrlőből 
kiinduló csont
hártya-gyulla
dás (a)
Alsó tejőrlőből 
kiinduló csont
hártya-gyulla
dás (b)
Dénes és 
Hidasi, 1995

( a )
(b)



-  fájdalom, láz,
-  nyirokcsomó-duzzanat kíséri. Rendkívül ritka.
A felső állcsont osteomyelitise (1.23/a. ábra), ráadásul eth- 

moiditisre (2. kép) hasonlít az erősen duzzadt szemhéjak miatt. 
Kezelése fogszakorvosi feladat!!
Az alsó állcsont osteomyelitise a 1,23/b. ábrán látható.

1.5.1. Foggóc

Itt kínálkozik a foggóc fogalmával foglalkoznunk. Egyes 
szerzők szerint az összes góc kb. 15%-a fog. Góc a neve annak 
a tünetszegény, körülírt, sarjszövettel járó idült gyulladásnak, 
amely különböző hatások révén (baktériumok, toxinok, allergé- 
nek) második, ún. gócbetegséget vált ki.

A gócok fenntarthatnak:
-  hőemelkedést,
-  fáradtságot,
-  fokozott vérsejtsüllyedést,
-  anaemiát,
-  leukocytosist,
-  fertőzés forrásai lehetnek.
Elsősorban a szemet, a szívet, a vesét, az ízületeket károsít

hatják. Hátráltatják a sebgyógyulást. A megbetegedett szervek 
nem gyógyulnak meg mindig a góc megszüntetése után. Sajátos 
módon nem ismerünk egzakt kóros kapcsolatot a góc és a meg
betegedett második szerv/rendszer között.

Góc lehet:
-  krónikus periodontitis,
-  periapicalis granuloma,
-  elégtelen gyökértömés körüli gyulladás,
-  fistula,
-  letokolt tályog.
A gócokat feltétlenül fel kell számolni műtétek, minden in

vazív beavatkozás, röntgenbesugárzás, immunszuppresszív ke
zelés előtt.
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1.6. Fogváltás

A tejfogazat kifejlődése után nyugalmi időszak következik, 
melyben az állcsontok felkészülnek a maradó fogak befo
gadására. Ennek első lépése, hogy 6 éves korban az utolsó tej
fogak mögött mind a négy kvadránsban megjelennek az első 
maradó molarisok (3. kép).

A nehéz fogzásnál leírt kellemetlen érzés ilyenkor is előfor
dulhat.

A zavartalan fogváltás feltételei:
-  a maradó fogcsíra megléte, optimális helyzete;
-  elegendő hely (ezért nem szabad idő előtt eltávolítani a tej

fogat, ill. ha ez mégis elengedhetetlen, akkor fenn kell tar
tani a helyét. A maradó fogak szájban való megjelenésekor 
azonban már indokolt tejanalógjának eltávolítása, mert ha 
ezt idejében elvégezzük, akkor a fog spontán, fogszabá
lyozás nélkül fogsorba rendeződik);

-  a tejfog gyökerének fiziológiás felszívódása és elvesztése.
A maradó fogak megjelenésének sorrendjét az 5. táblázat tar

talmazza.

5. táblázat. A fogzás sorrendje emberben

Maradó fogak

meszesedés áttörés, év
kezdet teljes, év felső alsó

Mesialis metszők 3 - 4. hó 9-10. 7-8. 6-7.
Laterális metszők felül: 10-12. hó 

alul: 3 -  4. hó
10-11. 8-9. 7-8.

Szemfogak 4 - 5. hó 12-15. 11-12. 9-11.
Első kisőrlők 18-21. hó 12-13. 10-11. 10-12.
Hátsó kisőrlők 24-30. hó 12-14. 10-12. 11-13.
Első nagyőrlők születéskor 9-10. 6-7. 6-7.
Második nagy őrlők 30-36. hó 14-16. 12-13. 12-13.
Bölcsességfogak felül: 7 -  9. év 

alul: 8-10. év
18-25. 17-22. 17-22.

* Teljes meszesedésről nem beszélünk, inkább: gyökérkifejlődés



2. Gyermekkori fogszuvasodás 
és fogágybetegség

2.1 Az egészséges fogat érő hatások

A száj üreg homeostasisát a nyál, a fogak, a mikroorganizmusok 
és a nyálkahártya tartják fenn egymással bonyolult kölcsön
hatásban.

2.1.1. Nyál

A fogazat nyálban úszik. A nyál bevonja a nyálkahártyát, a 
fogazatot, tisztítja azt. A száj ökológiai egyensúlyának és így az 
orális egészségnek a legfontosabb tényezője.
Alkotórészei:

-  víz,
-  ásványi anyagok, nyomelemek,
-  glikoproteinek (mucin),
-  sejtes elemek,
-  immunglobulinok (szekretoros IgA),
-  enzimek (ptialin),
-  baktericid (lizozim) és fungicid anyagok,
-  pufferek.
A nyál pH-ja közel neutrális, normálisan 6 és 7,5 közötti, ek

kor a demineralizációs és remineralizációs folyamatok egyen
súlyban vannak. Ha a pH 5,5 alá csökken, akkor a deminerali- 
záció kerül túlsúlyba.

A zománc akadályt képez a káros savak fogzománcba való 
belépése előtt és az ásványi anyagok fogból való kilépésének is. 
A káros savak a cukrok (szacharóz, glükóz és fruktóz) bakteriá
lis lebontása során keletkeznek. Ha a pH tartósan 5,5 alá csök
ken, vagy ez gyakori, akkor a zománc leépül.
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Elvileg minden táplálékfelvétel beavatkozást jelent (pH- 
csökkenést) a kényes homeostasisba. Ez ellen a szájüregben 
specifikus és nem specifikus elhárító mechanizmusok működ
nek (1. 1.4.1.).

A nyál feladata a táplálék előkészítése a nyelésre és az 
emésztésre. A jól megrágott, pépes falat a bolus.

A nyál feladata még a fentieken kívül csecsemőkben szopás
kor

-  az ajakrés tömítése;
-  a nyelv és az ajkak szabad mozgásának biztosítása;
-  a száj védelme a kiszáradástól, a sérüléstől, az irritáló és 

cancerogen anyagoktól;
-  a száj öblítése, a zománc remineralizációja.
A nyál összmennyisége kb. napi 500-1500  ml. A nyálat a 

nyálmirigyek folyamatosan termelik a szükségletnek megfe
lelően, ez nyugalomban 0,4 ml/perc, izgalomban 2,0 ml/perc. 
A szükségletet számos tényező befolyásolja:

-  a kor,
-  a nem,
-  a test víztartalma,
-  a behatolni igyekvő kórokozók,
-  idegi és hormonális állapot,
-  megvilágítás, napszak, munka, zaj.
A nyálelválasztást feltételes és feltétlen reflexek szabályoz

zák.
Az ízérző receptorok
-  a nyelv háti felszínén,
-  a szájüreg falában,
-  a lágy szájpad és
-  a garat nyálkahártyájában helyezkednek el.
Kemoreceptorok. A négy alapíz érzékelésére alkalmasak

(2.1. ábra).
Az ízlelőbimbók és a nyelv fájdalomérzékelői közötti ideg

összeköttetések azonosak.
A szervezetet éhségérzet ösztönzi táplálékfelvételre. Evéskor 

a táplálék harapással (újszülöttekben, csecsemőkben szopással) 
a szájba kerül, ahol rágás révén az arcizmok, a rágóizmok, s a 
nyelv forgatómozgása és a fogak segítségével felaprózódik.
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2.1. ábra. Az egyes ízek érzékelésének helye a nyelven
V 1 I

A rágás hatására fokozódik a nyál elválasztása és a táplálék 
a nyállal keveredik. A nyál mennyisége és minősége az elfo
gyasztott tápláléktól függ. Száraz étel hatására hígabb, folyé
kony ételre viszkózusabb, sűrű nyál termelődik.

A nyálelválasztás elégtelensége nehezíti a falat lenyelését, a 
fogakhoz tapadva fogromláshoz, fertőzéses szájgyulladáshoz 
vezet. A száraz nyelven repedések keletkeznek, ami fertőzési 
kapuként szolgál.

A nyálmirigyek funkcióját befolyásoló tényezó'k:
-  gyógyszerek, dohányzás, nehézfémmérgezés;
-  daganat, autoimmun betegség, sugár- és kemoterápia;
-  veleszületett ok, trauma, sebészi beavatkozás;
-  fertőzések, vírusok: mumps, ECHO, Coxsackie, para- 

influenza, cytomegalia.
A nyálelválasztás az első hónapokban mérsékelt. Jelentős 

mennyiségű habos nyál újszülöttben aspiratióra, oesophagus- 
atresiára utal.

Fokozottá nyáltermelés fogzás idején. Feltűnő a nyálcsorgás 
idiótáknál, mert nem zárják jól a szájukat.

A fokozott nyáltermelést okozhatja:
-  epiglottitis,
-  a felső emésztőtraktus gyulladása (stomatitis, a nyálmiri

gyek gyulladása),
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-  oesophagus atresia,
-  paraszimpatikus tónusfokozódás,
-  veszettség,
-  higanymérgezés.
Szájszárazságot okozhatnak:
-  paraszimpatikolitikus gyógyszerek (atropin),
-  antihisztaminok,
-  sugárterápia,
-  sós ételek fogyasztása, (szomjúság),
-  nagy folyadékvesztés,
-  Sjögren-szindróma,
-  akut lázas betegségek,
-  nagyobb gyermekekben pszichés ok.

2.1.2. A szájüreg baktériumflórája

A szájüreg mikrobapopulációját a 6. táblázat tartalmazza.
Az újszülött száj ürege steril. Egynapos korban kimutatható a 

S. salivarius, első héten népesítik be a lactobacillusok és a 
Candida albicans, az anaerob baktériumok 1-4 hónap alatt 
telepszenek meg, S. mutáns és S. sanguis az első tejfogak 
áttörése után mutatható ki.

Az aerob és anaerob baktériumokat közös néven vegyes 
flórának szokás nevezni. Egyensúlyukban a táplálkozásnak, a 
szájhigiéné fokának, a pH-nak, a fogváltásnak van szerepe, de 
befolyásolják a hormonális változások időszakai, az ellenálló 
képesség bármi okból való megváltozása (csökkenése), magas 
láz, kiszáradás.

Ilyenkor a szájból a kórokozók tovább terjedhetnek a gyo
mor-bél rendszerbe vagy bárhová a szervezetbe.

A nyállal folyamatosan sok baktériumot nyelünk le. Eltávo
lításukban részt vesznek a könny, az orrváladék és a köpet.
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6. táblázat. A szájüreg baktériumflórája
Konkoly Thege, M. -  Szalka, A. 1996

Felső légúti
A) Normál flóra

1. Száj és pharynx

Rezidens flóra
Streptococcusok (nem A-csoport): S. salivarius 
Moraxella (Branhamella) catarrhalis és más nem patogen 

Neisseria spp.
Staphylococcus epidermidis és Micrococcus spp. 
Bacteroides, Fusobacterium 
Spirochaeták 
Corynebacteríum spp.
Lactobacillusok
Veillonella (anaerob Gram-negatív coccus) 
Peptostreptococcus és Peptococcus (anaerob strepto- 

és micrococcusok)
Actinomyces
Candida albicans és más élesztőgombák 
Klebsiella spp., Escherichia coli, vagy más Enterobacteria- 

ceae, Haemophilus parainfluenzae és más Haemophilus 
spp.

Tranziens flóra
Haemophilus influenzáé (40-80 %)
Streptococcus pneumoniae (20-40%)
Staphylococcus aureus 
Neisseria meningitidis (5-20%)
Streptococcus A-csoport (Streptococcus pyogenes) (5-10%)

B) Felső légúti patogének
1. Száj
S. mutáns 
S. sanguis
2. Pharynx
Vírusok (EBV, CMV, Herpes simplex, enterovírusok) 
Streptococcus spp. (különösen az A-csoport)
Candida albicans és más élesztők 
Corynebacteríum diphtheriae
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6. táblázat folytatása

Fusobacterium spirochaetákkal és más anaerobokkal együtt 
(Vincent-angina)

Neisseria gonorrhoeae 
Mycoplasma pneumoniae

Mások
Staphylococcus aureus (retropharyngealis és peritonsillaris 

tályogok)
Neisseria meningitidis 
Treponema pallidum 
Haemophilus influenzáé 
Actinomycesek 
Yersinia enterocolitica

2 .2 . Dentalis plakk, caries, parodontitis

A nyál glikoproteinjeiből a normál szájflóra és a kívülről jövő 
baktériumok egymásra hatásának eredményeként öblítéssel 
még eltávolítható lepedék (pellicula) keletkezik.

Az ún. matéria albát epithelialis sejtek és baktériumok 
anyagcseretermékei képezik. Vízsugárral még ez is könnyen 
eltávolítható.

Ha a szájhigiéné elégtelen és az egyensúly megbomlik, a kí
vülről jövő baktériumok elszaporodnak, különösen a mélyedé
sekben és dentalis plakk keletkezik. Ez már csak mechanikus 
úton távolítható el.

A pelliculusban, (matéria albában) lévő kórokozók: S. mu
táns, S. sanguis, fusobaktériumok, spirillumok, spirochaeták, 
aktinomycesek, neisseriák (endotoxintermelők), lactobacilu- 
sok.
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2.2.1. Dentalis plakk

A táplálék, ill. lebomlási termékei a fogon megtapadó lepedék- 
ben a mikroorganizmusok számára táptalajt szolgáltatnak. 
A kettő együtt alkotja a dentalis plakkot, amely mai tudásunk 
szerint mind a caries, mind a parodontopathia oka.

Megkülönböztetünk supragingivalis plakkot, amely a caries, 
és subgingivalis plakkot, amely a parodontopathia oka lehet 
(2.2. ábra).

A baktériumok közül elsősorban a S. mutánst teszik felelőssé 
a caries kialakulásáért. Már 2-4 éves korban 80%-ban mutat
ható ki a szájban. Az ételmaradékból elágazó szénlácú dextránt 
képez, amely erősen tapad a zománchoz.

A másik fő kórokozó baktérium a S. sanguis. Szintén dex
tránt képez.

A Lactobacillus acidophilus alacsony pH-n (pH: 4) sza
porodik, tej savat képez és így járul hozzá a zománc lebontásá
hoz.

Szénhidrátbevitel után a plakk baktériumai a szénhidrátból 
savakat termelnek a normális semleges pH-t savi irányba tolva 
(pH: 5,7 alatt). A zománcból kioldódnak a mészsók, fellazul az 
apatitkristály, a helyén üreg keletkezik. A kristályszerkezetbe 
baktériumok hatolnak be és tovább bontják azt (2.3. ábra).

Ez az ún. incipiens zománccaries még nem végleges állapot. 
Ha a szájhigiéné javul, képes remineralizálódni. Ha túljut a 
zománcon és eléri a dentint, annak szerves állománya is pusz
tul és végleges állapot alakul ki.

A plakkképződést elősegítő tényezők:
-  torlódott fogak,
-  fogkő,
-  túlérő tömések, fogművek,
-  egyoldalú, szénhidrátdús diéta,
-  nyáltermelés csökkenése,
-  szájlégzés,
-  dohányzás.
A plakk kb. 48 óra alatt jön létre. Ha a plakkba mész kerül, 

fogkő keletkezik. A fogkő  tehát mindig az elégtelen szájhigiéné 
jele.
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TÁPLÁLÉKFELVÉTEL

mennyiség, fajta, frekvencia, tartózkodási idő a szájban

FOGAK

t
supragingivalis plakk

ÍNY

f
supragingivalis plakk

mikrobiális aktivitás

szerves savak

plaque-anyagcsere

enzimek, toxinok

v
caries incipiens gingivitis

CARIES PARODONTITIS

2.2. ábra. A tápanyagok hatásmódja a caries és a parodontopathiák 
keletkezésére 
(Gehring) Bánóczy, 1992



2.3. ábra. A caries kialakulásában szerepet játszó tényezó'k témás 
ábrázolása 
Bánóczy, 1992

2.2.2. Caries

A fognak a szájüreggel érintkező felszínén kezdődő, a felszín
ről a mélybe progrediáló idült folyamat, amelynek lényege a 
kemény fogszövetek irreparabilis roncsolása.

Népbetegség: előfordulása a civilizált társadalmakban 
95-100%. Kezdeti formájában (incipiens caries) fehér foltot 
láthatunk, mely a fogzománc ásványi anyagainak kioldódására 
utal.

Az első carieses laesiók már a tej fogazatban megjelenhetnek 
(2.4. ábra).
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2.4. ábra. A fogszuvasodás már a tejfogazatban jelentkezik, sajnos 
gyakran előfordul, hogy igen súlyos formában 
Dénes és Hidasi, 1995

Predilekciós helyei:
-  az őrlőfogak rágófelületeinek barázdái,
-  két fog egymás felé néző felszíne,
-  az ínyszél,
-  a rágásból kieső területek,
-  a felső metszők.
Az ún. cumisüveg-szindróma (nursing- vagy bottle-szindró- 

ma) már a molarisok előtörése előtt a felső metszők circularis 
cariesét okozza.

A 7. életévig az évenkénti cariesszaporulat kb. 1 szuvas fog. 
6 éves kor után a maradó moláris fogak is hamar szuvasak 
lesznek. Helytelen tehát abban bízni, hogy a fogváltás gyógyu
lást hoz.

A caries másodlagosan, tömött fogban is létrejöhet, ha a 
tömésszéli záródása elégtelen.
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Nem tisztázott az öröklődés szerepe a caries kialakulásában. 
Talán a hasonló környezeti faktorok hatásáról lehet szó. Örök
lődhet azonban a fog alakja, pl. mély barázda. A fogazat rossz 
felépítése (torlódott fogak) is elősegítheti caries képződését. 
Mai tudásunk szerint a hormonok nincsenek közvetlen hatással 
a fog kemény szöveteire.

A terhesség és a fogszuvasodás összefüggése vitatott. Új 
caries csak bizonyos hajlamosító körülmények jelenlétében 
keletkezik. Ilyen a táplálkozás, a nyálösszetétel megváltozása, 
általános betegségek, hiányos szájhigiéné, melyek inkább köz
vetve, a miliő megváltozása révén hatnak.

Rendszeres fogorvosi ellenőrzésre van tehát szükség a ter
hesség alatt, mert a terhesség nem oka a fogászati megbete
gedéseknek, de ilyenkor nagyobb a kialakulásuk veszélye. 
Gyakori pl. az ínygyulladás, amely érzékenységgel, vérzéssel 
jár. Ilyenkor éppen a szájhigiéné fokozására van szükség, és 
nem a fogmosás elhagyására, mert néhány nap múlva a kímé
letes szájápolás hatására az ínygyulladás meggyógyul.

Terhesség alatt szükséges a fluoridos fogkrémmel való gya
kori fogmosás, a szájöblítés, fluoridos tabletták szedése. Utóbbi 
nem javasolható egyértelműen.

A szájhigiénés tanácsadásnak ki kell terjednie a leendő anyán 
kívül az apára is, az ún. primer prevenciós programot (1. ké
sőbb) meg kell ismernie mind születendő gyermeke, mind saját 
„fogászati egészségtudatosságá”-nak növelése érdekében.

Diabetes mellitusos, inzulinnal kezelt, jól beállított gyer
mekek cariesintenzitása fokozatosan csökken. Ez a szénhidrá
tok cariogen szerepe mellett szól.

Diabeteses egyénekre az ínygyulladás nagy veszély. Paro- 
dontitis miatt korábban és több fogat veszítenek, mint egész
séges társaik.

2.2.2.I. A caries következményes betegségei
Ha a caries eléri a pulpát, heveny pulpitis keletkezik, amely 
sávos, gennyes lehet és rendkívüli fájdalmat okoz. Éjjel, víz
szintes helyzetben a fájdalom hevesebb. A hideg okozta fájda
lom nem múlik el úgy, mint cariesnél, hanem fokozódik. A fáj
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dalom megszűnése a fogideg elhalásának a jele. A gyulladás 
tovaterjedése periodontitist (gyökérhártya-gyulladást) okoz. 
Ilyenkor a fogat hosszabbnak érezzük. Ebben az esetben a hideg 
inkább csillapítja a fájdalmat. Ha a gyulladás krónikussá válik, 
a gyökércsúcson granuloma keletkezik, ami a legtípusosabb 
sztomatológiai góc.

A gyulladás elérheti az alveolaris csontot is, majd a csont
hártyát. Ekkor az arc megdagad, a gyulladás típusos klasszikus 
tünetei észlelhetők.

Az arcüreggel szomszédos fogak gyulladása olykor sinusitist 
okozhat. Caries következményeként szövetközti gyulladás is 
kialakulhat. Mind az osteomyelitis, mind a sinusitis, mind a 
phlegmone sürgős szájsebészeti beavatkozást igényel.

2.2.3. Parodontitis (fogágybetegség)

Elsősorban subgingivalis dentalis plakk okozta íny- és fogágy- 
gyulladás.

Szintén több tényező váltja ki, mégis elsődleges oka a helyte
len fogmosás következtében a gingivalis sulcus közelében, ill. 
interdentalisan lerakódó dentalis plakk.

A betegség irreverzíbilis és progrediáló.
A sulcusba normálisan nem kerül baktérium, az állandó fo

lyadékáramlás kimossa. A dentalis plakk baktériumainak toxin- 
jai és egyéb anyagcseretermékei kóros folyamatokat indítanak 
el a parodontiumban.

Tökéletes szájhigiéné hiányában mindenkiben kifejlődik íny- 
gyulladás, de ez nem vezet feltétlenül parodontitishez. Az íny- 
gyulladás azonban maga is elősegíti a plakk-képződést, mert a 
gyulladt, vérzékeny ínyű páciens elhanyagolja a fogmosást, 
másrészt kedvező környezetet teremt a baktériumok számára.

A folyamat továbbhalad parodontitis felé, a sulcus egyre 
tágabbá válik, tasakká mélyül. A gyulladás tovaterjed a gyökér- 
hártyarésben, elpusztul a gyökérhártya, az alveolaris csont is. 
A fog támaszték nélkül marad, s a különben ép fog kimozdul, 
elvész (2.5. ábra).
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2.5. ábra. A fogágygyulladásban szerepet játszó tényezó'k sémás 
ábrázolása 
Bánóczy, 1992



3. A gyermekkori fogszuvasodás 
megelőzése:
komplex megelőzési program

A fogászati prevenció célja a szájüreg és a fogazat betegségei
nek megeló'zése (3.1. ábra).

A fogászati megbetegedéseknek a szívbetegségekkel, a daga
natokkal és a balesetekkel mint legfőbb halálokokkal közös 
gyakori kockázati tényezői vannak (étrend, dohányzás, trauma, 
stressz), így olyan rizikócsökkentő stratégiát igényelnek, amely 
a népesség nagy hányadát érinti.

A prevenció elsősorban az alapellátásban működő fogor
vosok feladata, de egyúttal épít az egyén felelősségtudatára is, 
és magában foglalja az állam felelősségét is. Az elmúlt év
tizedek paternalista rendszerében az egyéni felelősségtudat
láncszem igen meggyengült és az új rendelkezések szerint az 
állami felelősségvállalás elsősorban a sürgősségi fogászati 
ellátásra vonatkozik/szorítkozik.

Ezért ha lehet, a megelőzésnek az eddigieknél is nagyobb a 
szerepe.

A medicinában korunk jelszavai a holisztikus szemléletű 
gyógyítás, az empátia, a motiváció és a nevelés (edukáció).

A fogorvosnak gyakorlati munkája mellett egészségnevelési 
feladatai is vannak. Jártasnak kell lennie a pedagógiában, pszi
chológiában és a szociológiában is (3.2. ábra).

A megelőzésben, az egészség megőrzéséért folytatott mun
kában a fogorvos segítségére vannak a házi gyermekorvosok, a 
családorvosok, a védőnők, az egészségnevelők, a pedagógusok. 
Közös feladatuk a komplex megelőzési program véghezvitele.

A megelőzéssel megkíméljük a gyermeket a fájdalomtól, 
megtartjuk a funkcióképes fogazatot, megelőzzük, hogy csúnya
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3.1. ábra. A gyermekfogászati komplex prevenció sémája 
Dénes és Hidasi, 1995



3.2. ábra. Sikertelen (a) és sikeres (b) motiválás 
Bánóczy, 1992



fogazata miatt zárt szájjal beszéljen és leszokjék a mosoly
gásról.

A megeló'zési programok eredményeképpen a legfejlettebb 
országokban a szájüregi elváltozások visszavonulóban vannak. 
Hazánk lakosságának azonban csaknem 100%-át érinti a fog
szuvasodás és a fogágybetegség.

Cariesintenzitás: a megbetegedett fogak számát jelenti, ame
lyet a DMF-index segítségével fejezünk ki (szuvas-hiányzó- 
tömött fogak: decayed-missing-filled index). Hazánkban a 
gyermekeknek 5-6 éves korban 6-7 szuvas foga van, az index 
5,0 feletti (1. 2. táblázat).

Cariesfrekvencia, vagy prevalencia: a carieses személyek 
száma egy adott populációban.

Hazánkban 4 éves korban a gyermekek 40-50%-ának,
5-6 éves korban 80-85%-ának,
10 éves korban közel 100%-ának van 
szuvas foga.

A WHO egészségügyi programját a 7. táblázat tartalmazza.

7. táblázat. A WHO célkitűzései 2000-re:

Életkor Cél

5-6 év a fogak 50%-a fogszuvasodás-mentes legyen

12 év 3-nál kevesebb rossz fog (DMFT 3)

18 év a népesség 85%-ának valamennyi foga legyen meg

35-44 év 50%-kal csökkenjen azoknak a száma, akiknek nincs 
foguk (75%-uknak legyen 20 foga)

65 évnél 
idősebbek

5%-kal csökkenjen azoknak a száma, akiknek egyáltalán 
nincs foguk (50%-uknak legyen 20 foga)
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3.1. Primer prevenció

A caries primer prevenciójának három alappillére van (3.3. 
ábra).

Hazánkban a primer prevenció nemcsak a fogszuvasodás, 
hanem az ínygyulladás, fogágybetegség és egyes fogazati rend
ellenességek megelőzésére is irányul. Ezt rendszeres fogászati 
ellenőrzés, korai kezelés, folyamatos gondozás egészíti ki.

Az egészségnevelést kora gyermekkorban kell elkezdeni, 
ezért a program célcsoportjai a gyermekek és az ifjúság. 
Ugyancsak kiemelt csoport a várandós kismamáké is.

3.3. ábra. A cariesprevenció három alappillére 
Bánóczy, 1992
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8. táblázat. A szájhigiénés oktatás lépései a következők:
1. Instruálás:

-  informálás;
-  demonstrálás:

-  modellen (bemutató fogsoron),
-  szájban;

-  motiválás (lepedékfestés).
2. Gyakorlás:

-  önkontroll (tükör!);
-  ellenőrzés, elemzés, javítás.

9. táblázat. Az egészségnevelés módszertani alapelvei
Bánóczy, 1992

1. Vegyük figyelembe az életkori sajátosságokat és a tudássziritet!
2. Kerüljük az elvont kifejezéseket és az idegen szavakat! Egyszerű, 

világos mondatszerkesztést használjunk.
3. A foglalkozás felépítését, menetét pontosan tervezzük meg, az 

ismeretek egymásra épülésének, a fokozatosság elvének 
betartásával, de hagyjunk teret a spontaneitásnak is!

4. Az információkat „megemészthető adagokban” juttassuk!
5. Szórakoztatójátékos formában szemléletességre törekedjünk!
6. Biztosítsuk a befogadó egyén öntevékenységét, aktivitását!

Az aktív részvétel mindig hatékonyabb a passzív befogadásnál.
7. A teljesítményeket, a válaszokat minden esetben értékeljük. 

Először a sikereket emeljük ki, aztán a hibákat korrigáljuk -  soha 
ne fordítva! (Pl. Itt az elülső fogak már egészen szép tiszták, de 
hátul még van egy kis lepedék.)

8. Tudatosan alkalmazzuk a motiváció elvét! A leghatásosabb 
motiváló tényező az eredmény bemutatása, pl. lepedékfestést 
követő szakszerű fogtisztítás vagy fogmosás.

9. Éljünk a személyes példaadás lehetőségével!
10. Ne ébresszünk bűntudatot!
11. Soha ne szégyenítsünk meg senkit!
12. Ne tiltsunk! Keressük a kompromisszumos, reális megoldásokat! 

(Ne mondjuk azt, hogy nem szabad édességet enni.
Célravezetőbb, ha azt tanácsoljuk: édességfogyasztás után rögtön 
fogmosás!)

13. Ne csak értelmi, hanem érzelmi ráhatást is gyakoroljunk!
14. Gyermekek esetében ne feledkezzünk meg a környezet (szülő, 

pedagógus, óvónő stb.) motiválásáról sem!
15. Gyakorlással, ismétléssel érjük el a készség szintjét!
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A megelőzés pillérei a különböző életkorokban más-más 
hangsúlyt kapnak, ezért a tennivalókat célszerű korosztályok 
szerint csoportosítani. Ezenkívül kisebbeknél a cariesmegelő- 
zés az elsőrendű, míg a kor előrehaladtával a parodontalis pro
filaxis is megjelenik (8. és 9. táblázat 1.69. old.)

Bár a primer prevenció három alappillére egyenrangú, a spe
ciális gyermekgyógyászati szempontok indokolják, hogy a 
(csecsemő) táplálás kerül először tárgyalásra, ezt követi a he
lyes szokásokra nevelés, majd a gyógyszeres megelőzés.

3.1.1. A fogszuvasodás és fogágybetegségek megelőzése 
a táplálkozás átalakításának útján

Itt nyílik lehetőség arra, hogy a 47. sz. OCSGYI (Országos 
Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet) Módszertani Le
vél alapján összefoglaljuk az egészséges csecsemő táplálásának 
irányelveit (1. a Függelékben).

A fogazat egészséges fejlődéséhez fontos, hogy a várandós 
megfelelő mennyiségben fogyasszon fehérjét, ásványi sókat, 
nyomelemeket, amelyek a fog mátrixképződéséhez és minera- 
lizálódásához szükségesek.

Emellett lényeges a táplálék konzisztenciája, melynek olyan
nak kell lennie, hogy a gyermeket rágásra késztesse (természe
tesen megfelelő életkor elérése után).

A program sikeréhez minél hamarabb meg kell nyerni a 
család, a szülők együttműködését.

A terhesség ideje ideális a helyes táplálkozási szokások 
kialakítására. Elő kell készíteni a leendő anyát a legalább 4-6 
hónapos korig tartó kizárólagos anyatejtáplálásra.

Ennek előnyei a következők:
1. tápanyag-összetétele optimális;
2. anyai ellenanyagokat tartalmaz;
3. testhőmérsékletű, friss;
4. steril, zárt rendszerű;
5. jelentősége alapvető az anya-gyermek pszichés kapcsolat

ban;
6. allergiás betegségek megelőzése (táplálékallergiák);
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7. az állcsontok fejlődésében előnyös (hiányában gótikus száj-
pad jöhet létre, amely caries kialakulását segítheti elő a fogak
torlódása miatt), ugyancsak az arckoponya, rágóizmok meg
felelő fejlődéséhez szükséges;

8. a szoptatás ennek révén elősegíti a helyes beszédfejlődést.
Egybehangzó nemzetközi vélemény szerint a csecsemő

szükségleteit 4-6 hónapos kor betöltéséig tökéletesen fedezi a 
kizárólagos anyatejtáplálás. Nincs tehát szükség (cukros) teáz- 
tatásra sem.

A csecsemőkor fontos szerepet játszik a gyermek ízlésének 
kialakításában is. Kezdettől fogva ne szoktassuk a gyermeket 
édes ízekhez. Legkárosabbak a monoszacharidok. Ha mégis 
adunk, használjunk inkább cukorpótló szereket (xilit), amelyek 
nem károsítják a zománcot. Hazai gyermekotthonokban több
éves használatuk után 45%-os cariescsökkenést tapasztaltak.

A feltétlenül szükséges cukrot élelmiszerekben feldolgozva 
nyújtsuk (nagyobb molekulájú di-, ill. oligoszacharidokat: 
répa- és nádcukrot). Szomjúság oltására vizet adjunk, ne éde
sített folyadékokat.

Gyümölcs bőségesen szerepeljen a fejlődő gyermek étrend
jében.

Édességgel ne jutalmazzunk! Az édességfogyasztást kössük 
főétkezéshez és alapos fogmosás kövesse. Nassolás helyett 
cukormentes rágógumit ajánljunk, ez a rágás szempontjából is 
előnyösebb.

A cumisüvegből való táplálást el kell kerülni, nehogy „baby 
bottle szindróma” alakuljon ki, 1. 2.2.2. Helyette -  ha szükséges 
-  a csecsemőket pohárból kanállal tápláljuk. A mesterségesen 
táplált gyermek szájpadja „gótikus”. Fogíve rövidebb lesz, a 
fogak torlódnak, ez cariesre, gingivitisre, beszédhibára hajla
mosít.

A fogív kialakulásához erős rágóizmokra van szükség, ezért 
az ételek pépesítését egyéves kor körül fokozatosan abba kell 
hagyni.

El kell a szülőknek mondani, hogy a cumizás, ujjszopás eltá
volíthatja egymástól a fogakat. Ez korai fogszabályozást igé
nyelhet. Az ujjszopás rendellenes fogívet okoz, ami azon túl, 
hogy esztétikai hiba és akadályozhatja a rágófunkciót, beszéd
hibához is vezet.
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A szájhigiénés foglalkozás során meg kell értetni, hogy a 
várandós kismama felelős gyermeke fogaiért, egészséges táp
lálkozásával biztosíthatja, hogy csecsemője tejfogai egészsége
sek legyenek. A táplálkozás-élettani szempontból helyesen 
összeállított étrendek egyúttal a caries megelőzésére is alkal
masak.

Az elfogyasztott tápanyagok mennyiségi és minőségi jellem
zői, az étkezések gyakorisága bonyolult és sokrétű kölcsönhatás 
révén befolyásolhatja a caries kialakulását. Mégis leginkább a 
szénhidrátfogyasztás gyakorisága, közelebbről a főétkezések 
között fogyasztott és monoszachariddá lebomló édesség, ször
pök károsak a leginkább, mert a száj pH-ját gyakran a kritikus 
5,5 alá csökkentve a fogakat gyakrabban érik demineralizációs 
hatások.

A tápanyagok kétféle módon fejthetik ki a hatásukat a fo
gazatra:

-  táplálkozást követően a fogakon helyileg és a környezetük
ben felszívódás előtt,

-  szisztémás úton a felszívódás után.
A fogak áttörése körüli időszakban a táplálék már lokálisan 

hat. A tápanyagok közül a caries keletkezésében főleg a fer
mentálódó, finomított cukrok szerepe döntő, mert ezekből a 
száj mikroflórájának hatására a lebomlás során sav képződik. 
Kiküszöbölésük a táplálékból (pl. öröklött fruktózintoleran- 
ciában) csökkenti a cariesintenzitást.

A nem finomított cukrok is cariogen hatásúak. Míg a pH a 
szájban cukorfogyasztás után a kritikus érték alá esik, és csak 
60 perc múlva tér vissza, ugyanez keményítőt tartalmazó 
táplálék fogyasztása után még rosszabb.

Míg a WHO fejenként és évente 20-22 kg fogyasztást ajánl 
cukorból, nálunk ez 40 kg. Megjegyzendő, hogy az alacsony 
cariogen potenciálú „fogkímélő” étrendek általános táplálko
zás-élettani szempontból is helyesek és ajánlatosak.

Alacsony cariogen potenciálú étel tulajdonságai:
-  viszonylag magas fehérjetartalom,
-  mérsékelt zsírtartalom,
-  minimális mennyiség fermentálódó cukrokból,
-  nagy pufferkapacitás,
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-  nagy ásványisó-tartalom, különösen Ca és P,
-  6,0-nál magasabb pH,
-  a nyálelválasztást serkenti.
Figyelembe kell venni, hogy ez a cariogen potenciál sok 

tényezőtől függ, pl. az ételeket milyen sorrendben, a nap melyik 
szakában fogyasztjuk, milyen a fizikai konzisztenciájuk és az 
összetételük.

A zsírok bevonó és ezzel védő hatásuk miatt egyenesen anti- 
cariogen hatásúak. Étkezés végén elfogyasztott sajt pl. meg
gátolja az édességek okozta pH-esést, mert a fehérje- és zsírdús 
étel mérsékli a savi átalakulást.

Lehet, hogy ezen alapszik az a szokás, hogy az étkezést sajt 
fogyasztásával illik befejezni?!

A rostdús, erős rágást igénylő táplálékok fizikai tisztító hatást 
fejtenek ki, de csak a rágásban részt vevő fogfelszíneken. A rá
gás hatására nő a puffer szerepét betöltő nyál, mint helyileg ható 
szisztémás, anticariogen tényező termelése.

A rágás az íny vérellátását javítja,
-  fokozza a sulcus nedvkiáramlását,
-  a rágófelület koptatásával nehezíti a caries kialakulását.
Az édességfogyasztás teljes kiküszöbölése lehetetlen, ezért

egyes élenjáró országokban, ahol a cariest a magatartástól 
függő betegségek közé sorolják, a hangsúlyt az egészségtudat 
növelésére helyezik és a magatartás módosítása fontos részét 
képezi a megelőző programoknak.

így pl. nyomatékosan ajánlják a főétkezések közötti nassolás 
elhagyását. Ez összhangban áll azzal a törekvéssel is, amely 
arra törekszik, hogy a szívbetegségeknek, az elhízásnak, a 
daganatoknak a fogászati betegségeknek közös kockázati té
nyezőit csökkentse.

Hasonlóképpen szerepel az ajánlásban, hogy a táplálékfelvé
tel kb. 50%-át kitevő szénhidrátokból a cukor fogyasztása ne 
legyen 10%-nál több és növelendő a keményítő- és rosttartalmú 
táplálékok aránya, kerülni kell azonban az erősen „tapadó” 
édességek fogyasztását.

Külön hangsúlyt fektetnek az ún. cukorpótló anyagok hasz
nálatára, aminek jól lemérhető a haszna pl. a finnországi caries- 
prevalencia jelentős csökkenésében (1990-ben DMFT: 2,0, míg
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Magyarországon 5,5 hasonlóképpen nagyszámú magyar gyer
mekpopulációban).

A cukorpótló anyagok
-  a szacharózhoz képest különböző mértékben keltenek édes 

ízt (0,5-300x-os mérték),
-  a száj mikroorganizmusai nem vagy alig, vagy lassabban 

bontják és
-  nem keletkezik demineralizációt okozó savas közeg, vagy 

kisebb mértékben (a streptococcusok kevés és kevéssé ca- 
riogen hangya- és esetsavat képeznek, tej sav alig kép
ződik),

-  lebontásuk során az emberi szervezet számára ugyanannyi, 
vagy hasonló mennyiségű energiát szolgáltatnak.

Újabban már hazánkban is számos energiamentes édesítő
szer kapható. Az édesítőanyagok csoportosítása a 3.4. ábrán 
látható.

A cukorpótlókat akkor tudjuk széles körben elfogadtatni, ha
-  az emberre teljesen ártalmatlanok,
-  a szervezet jól tolerálja,
-  nincs mellék- vagy utóíze,
-  élelmiszer-készítésben használható,
-  cukorbetegek is használhatják.
A xilit bizonyult a legalkalmasabb cukorpótlónak. Laxatív 

hatása miatt a napi adagja korlátozott: 50-60 g-ban adják meg. 
További előnyére szolgál, hogy xilit- vagy szorbittartalmú rágó
gumi fogyasztása kedvező a rágás által ösztönzött nyálelválasz
tás révén a savas pH semlegesítésére és a kezdeti zománckáro
sodások remineralizálására.

Azokban az országokban, ahol a prevenció készséggé vált, 
meredeken csökkent a két fő fogbetegség gyakorisága és ezért 
a preventív fogorvoslás radikális felülvizsgálatára készülnek. 
Azt állítják, hogy jelentéktelen volt a fogorvosok szerepe a 
csökkenésben, ezért ezt a munkát a kiegészítő személyzetre 
lehetne bízni és a fogorvosoknak inkább az iparral kellene 
együtt dolgozniuk a kulcstermékek (pl. cukormentes gyors
ételek és -italok) fejlesztésében.

Nagyon fontos lenne a gyermekgyógyászatban gyakran
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édesítőanyagok

energiát tartalmazó

cukor
(cariogen)

cukorpótlók
(„fogkímélő")

energiát nem tartalmazó

édesítőszerek
(kevésbé, vagy nem cariogen)

t
szacharóz (1) 
glükóz (0,7) 
fruktóz (1,2) 
stb.

szorbit (0,5) 
mannit (0,7) 
Lycasin (0,7) 
stb.

/  \  
mesterséges természetes

szacharin (300) 
ciklamát (30) 
aszpartám (200) 
aceszulfám-K (200) 
stb.

3.4. ábra. Az édesítőanyagok csoportosítása 
(Gehring) Bánóczy, 1992

(„fogbarát")



használt szirupokban is fogkímélő cukorpótlók alkalmazása -  
ahogy már vannak erre nézve kezdeményezések.

Hazánkban is megállapították, hogy a cariesprofilaxis a cu
korkérdésen szenvedett hajótörést. Skandináviában jól bevált a 
„cukormentes hétköznapok, édes vasárnapok” módszer. (Utána 
természetesen alapos fogmosás szükséges.)

3.1.2. A fogszuvasodás és a fogágybetegségek 
megelőzése a szájhigiénére neveléssel

A sztomatológiai egészségügyi kultúra az általános egészség- 
ügyi kultúra része. A gyermeknevelésben az eddigieknél na
gyobb hangsúlyt kell kapnia a kulturált viselkedés megtanításá
nak. A szájhigiéné megtartásával, ill. helyreállításával

-  több betegség kialakulása,
-  a betegség terjedése megelőzhető,
-  a már kialakult betegség súlyossága csökkenthető.
Beteg ember/gyermek értékeli csak igazán, hogy komfort-

érzésében mekkora szerepe van a szájtisztaságnak. Betegség 
esetén a gyermek a fogmosást azonnal elhagyja -  szülője 
elnézésével. Sajnos hiányzik a köztudatból, hogy milyen sok 
esetben lenne kívánatos/kötelező a fog- és száj mosás:

-  szájvizsgálat előtt,
-  vendégség,
-  mindenfajta társas érintkezés,
-  minden főétkezést követően,
-  szájbetegségekben,
-  minden egyéb betegségben.
Magatehetetlen beteg és gyermek különös gondosságot igé

nyel.
Míg a harmonikus arc előnyös, addig az ápolatlan száj, a 

rossz fogazat számos válság oka lehet. Mindenekelőtt az egész
séges fogazat és száj jellemzőinek ismerete szükséges, hogy a 
betegség tüneteit fel tudjuk ismerni (3.5. ábra).

Az egyén vizsgálatának ki kell terjednie a szájon, fogakon 
kívül az egész szervezetre. Ugyanez érvényes az anamnézisre 
is.
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Az anamnézis felvételekor célzott kérdésekkel tájékozódni 
lehet a prevencióval összefüggő szokásokról, életmódról:

-  mikor választották el,
-  ha még nem: hányszor szopik, ill. táplálják üvegből,
-  mikortól kap darabos ételt,
-  otthon készült vagy üzletben vásárolt készételt kap,
-  hányszor étkezik naponta,
-  a család együtt étkezik-e,
-  nassol-e?
Továbbá:
-  vérzik-e az ínye fogmosáskor,
-  milyen a nyálelválasztása, ízérzése,
-  van-e érzékeny, lyukas foga?
-jelen panasz mikor keletkezett, fáj-e,
-  vannak-e általános panaszai,
-  van-e valamilyen laborlelete?
A vizsgálat alkalmával az állkapocstáj vagy az arc duzzana

ta tűnhet fel.
Fog eredetű arcduzzanatok:
-  dentitio difficilis. Ennek kísérői lehetnek:

-  lokális fájdalom,
-  száj zár,
-  bűzös lehelet,
-környéki ínygyulladás (1. még 1.2.1.),
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-  odontogen osteomyelitis,
-  odontogen sinusitis maxillaris,
-  bevérzés az arc lágy részeiben,
-  trauma vagy beavatkozás utáni duzzanat,
-  daganat.
Nem fog eredetű duzzanatok:
-  allergiás reakciók,
-  nyálmirigyek folyamata (gyulladás, kő, daganat),
-  nyirokcsomó-folyamatok (mononucleosis infectiosa, 

Hodgkin-kór),
-  nem fog eredetű daganatok.

A vizsgálat, a vizsgálóeszközök és -módszerek a gyermek
fogászatban a gyermekkori sajátosságokhoz alkalmazkodnak. 
Igazodni kell a gyermek életkorához mért fejlettségéhez. 
Törekedni kell arra -  már csak a vizsgálat sikere érdekében 
is - , hogy a gyermek ne féljen a vizsgálat okozta fájdalomtól. 
Ennek a törekvésnek kell jellemeznie a rendelő egész személy
zetét.

Értékelni kell a szájhigiéné fokát és ezt láttatni is kell mind a 
gyermekkel, mind a szülővel. A vizsgálat/foglalkozás során 
nyilvánvalóvá kell tenni előttük a saját felelősségüket a saját 
egészségükben. Meg kell értetni, hogy a szájhigiéné az álta
lános testi higiéné része és a fogorvos elvárja, hogy a vizsgá
landó szája tiszta legyen.

Meg kell beszélni a gyermekkori rossz szokások (ujjszopás, 
cumizás, körömrágás) káros következményeit és az életmódbeli 
problémákat.

Ismételt találkozások alkalmával értékelni kell a pozitív vál
tozásokat. Fontos az empátia/együttérzés tudatosítása az ered
ményes együttműködés, a sikeres motiváció érdekében.

A caries, de a fogágybetegség kialakulásában is döntő té
nyező a fogak felszínén tapadó dentális plakk. A dentális plakk 
csak mechanikusan, dörzsöléssel távolítható el. Bizonyított, 
hogy fogmosás nélkül ínygyulladás keletkezik, míg ez meg
gyógyul rendszeres fogmosást követően és a cariesintenzitás is 
csökken.

Plakk-képződést elősegítő tényezőket fel kell számolni.
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A szájhigiéne felmérésének célszerű módja a dentális plakk 
megfestése (4. kép).

A színezés haszna, hogy a gyermek/felnőtt a saját szemével 
látja, hogy mit és honnan kell eltávolítania. A felesleget öblítés
sel kell eltávolítani.

Ezután következik a fogmosás, amelynek addig kell tartania, 
amíg a piros szín már nem látható többé. A műveletet tükör előtt 
kell végezni. Alapos fogmosáshoz 3-5 perc szükséges. Ez egy
ben az ínyt is masszírozza.

A tiszta fogfelszínt a nyelvvel végigsimítva simának érezzük. 
A fogmosást erőteljes, pulzáló pofamozgatással létrehozott 
öblítéssel kell befejezni.

A fogmosás megtanítását az öblítéssel kell kezdeni.
Figyelem!
3 éven aluli gyermek reflexesen nyel, akármilyen rossz ízű is 

az anyag! Fogkrémet tehát csak 3 éves kor után adhatunk.

3.I.2.I. Egyéni szájhigiénére nevelés
A szájhigiénére nevelésre már a terhesség alatt sort kell kerí
teni, csakúgy, amint azt a helyes táplálkozási szokások kiala
kításáról írottaknál láttuk.

Sokan úgy gondolják, hogy a rágás, a zöldségfélék, gyümöl
csök fogyasztása helyettesítheti a fogmosást. Ez tévedés, mert 
a baktériumok megmaradnak azokon a helyeken, amelyeken a 
fogszuvasodás veszélye a legnagyobb.

A nevelés elsősorban a szülői ház feladata. A fogápolást már 
akkor el kell kezdeni, amikor az első fog kibújt. Evés után, főleg 
ha édességet kapott a gyermek, fogát megnedvesített gézzel le 
kell törölni.

6-8 fognál adjunk a kezébe fogkefét, hogy játszhasson vele. 
Használjuk ki azt az életkori sajátosságát, hogy mindent meg 
akar tanulni, mindent maga akar csinálni. A legjobb nevelést a 
példa nyújtja.

A szájápolást nem lehet a gyermekre bízni. Szülői segítségre 
van szükség, ill. szakszerű segítséggel kell a motivációt felkel
teni (lepedékfestés).

79



A tanítás tükör előtt történjék. A szülő a gyermek háta mögött 
álljon, hogy a gyermek lássa, hogyan mossa a fogát a szülő.

A szülői ház felelősségét mutatja, hogy 1,5-2,5 éves gyer
mekek 40%-ának van már gingivitise, mert a szülők nem 
törődtek a szájápolással.

0-3 éves korban évente egyszer ajánlott gyermekfogászati 
szűrővizsgálat.

Az egyéni szájhigiéne legfontosabb eszköze a fogkefe.
A gyermeknek legyen otthoni fogkeféje külön a reggeli és 

külön az esti fogmosáshoz, valamint külön az óvodai, ill. isko
lai napközbeni használatra.

A fogkefe kis fejű legyen, közepes keménységű. Erős plakk- 
képzőknek kemény fogkefét ajánljunk. A fogkefe műanyag 
szálú legyen, a szálak legömbölyített végűek, a fogkefe egyenes 
profilú. A sörtéket 4-5 sorban, soronként 10-12 csomóban 
helyezik el. Fontos a nyél speciális kiképzése is, amellyel elő 
lehet segíteni, hogy könnyen hozzáférjünk a különböző fogfel
színekhez.

Mindig száraz fogkefét használjunk. Fogmosás után célszerű 
a fogkefét fejével felfelé eltenni.

Átlagos használat esetén 2-3 havonta kell a keféket cserélni.
A fogkefe mérete:
-  kicsi gyermeknek 2,3-2,5 mm, 3 soros,
-  óvódásnak 2,5-2,8 mm, 3 soros,
-  felnőttnek 2,5-3,2 mm, 4 soros.
Elektromos fogkefe: kisebb ügyességet igényel és állandó

rezgő mozgása révén kisebb a veszélye a fogak egyoldalú kop
tatásának. Nagyobb gyermekeknek, adolescenseknek ajánlott.

Szájzuhany: a fogkefélést jól kiegészítheti. A vízsugár irá
nyítható. Ez azért fontos, mert gyulladt parodontium esetén a 
baktériumokat a mély tasakba préselheti és akut abscessus kép
ződéséhez vezethet.

A készülék saját víztartályból dolgozik, amelybe különböző 
fertőtlenítő oldatok helyezhetők. Nagyobb gyermekeknek, ado
lescenseknek ajánlott.

A fogmosás minden étkezés után ajánlott, de legalább kétszer 
naponta. A sikerhez döntő a rendszeres kivitelezés, ezért a 
tisztítás sorrendje is megszabott.
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Minden fogfelszínt 10 másodpercig kell mosni (közben 
10-ig számolni). A fogkefe előre-hátra mozgatása csak a 
rágófelszínen megengedett, az alapmozgás körkörös, fontról 
lefelé, lentről fölfelé.

Tisztítandó felszínek:
-  rágófelszín,
-  külső felszín,
-  belső felszín.
Minden felszínt jobb oldalon felül, hátul kezdünk tisztítani. 

A fogmosás lépéseit, módját és időtartamát a 10. táblázat tar
talmazza.

Helyes a fogmosást a plakkfestéssel kezdeni és a helyes 
fogkefetartást, kézmozgást tükör előtt megmutatni és gyako
roltatni (3.6. ábra).

10. táblázat. A helyes fogmosás

Rágófelszínek: mindig a leghátsó fognál kezdjük és kis mozgásokkal 
jöjjünk előre,
felül jobb oldalon 10 másodperc, 

bal oldalon 10 másodperc, 
alul jobb oldalon 10 másodperc, 

bal oldalon 10 másodperc,
Összesen4xl0 = 40 másodperc.

Külsőfelszínek: ismét a fogsor leghátsó fogánál kezdjük és kis 
mozgásokkal a szemfogig jövünk előre: 

jobb oldali rágófogak, zárt fogsoroknál 10 másodperc, 
bal oldali rágófogak, zárt fogsoroknál 10 másodperc,
szem- és metszőfogak felül 10 másodperc,

alul 10 másodperc,
összesen: 4x10 = 40 másodperc.

Belső felszínek: le, ill. fel -  az íny felől indulva a rágófelszín felé moz
gatjuk a fogkefét. Felül, jobb oldalon a hátsó fogaknál kezdjük, a 
fogkefével lefelé kell „söprögetni”. Fokozatosan jövünk előre -  a kéz 
közvetlenül az áll előtt van - ,  majd balra kanyarodunk.
Mindegyik 20 másodperc, összesen 2x20 = 40 másodperc, 

mindösszesen 40 + 40 + 40 = 120 másodperc.
Öblítés: fontos, hogy az öblítés erőteljes „pulzáló” pofamozgatással 

történjék.
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3.6. ábra. A helyes fogmosás lépései
(a) a fogak külső felszínének tisztításához helyezzük fog

kefénket kb. 45°-os szögben részben az ínyre, részben 
a fogra; kicsi, körkörös mozdulatokkal haladjunk előre

(b) a rágófelszín tisztításakor a fogkefét tartsuk vízszintesen 
és előre-hátra mozgassuk

(c) a fogak belső felszínét a külsőhöz hasonlóan tisztítsuk (a)
(d) elülső fogaink belső felszínének tisztításakor a fogkefét 

tartsuk függőlegesen és le-fel mozgassuk



Járulékos fogtisztító eszközök:
Fogselyem: több száz elemi szálból áll, a fognyakon szétterül 

és viszonylag nagy felületen dörzsöli a feszínt. Meg kell tanul
ni a használatát, nehogy az interdentalis papilla károsodjék. 
Csak nagyobb gyermekek, adolescensek használhatják!

Fogmosáskor észlelt ínyvérzés egy már fennálló ínygyul
ladás jele, ezért a fogtisztítást nem szabad abbahagyni, sőt 
fokozni kell. Az ínyvérzés ilyenkor átmenetileg fokozódhat, 
utána azonban fokozatosan megszűnik. Ha mégsem: fogor
voshoz kell fordulni, hogy idejében kezdett kezelés révén a gyó
gyulás rövidebb legyen.

Fogkrém: a fogkefe mechanikai hatását segíti elő. Számtalan 
fogkrém van forgalomban. Fő összetevőik azonosak.

Abrazív anyagok: a fogkefe dörzsölő hatását fokozzák, a den- 
talis pellicula egy részét is eltávolítják. Szemcsenagyságuknak 
olyannak kell lennie, hogy rendszeres használatuk ne okozzon 
jelentős fogkopást. Olajos polírozóanyagokat is tartalmaznak, 
hogy a nagyobb szemcsék okozta mikrosérüléseket elsimítsák.

Felületaktív anyagok: a lepedékbe hatolva elősegítik eltávo
lítását. Ezek okozzák a fogkrémek habzását.

Ízesítő-, illatosító-anyagok: különösen gyermekfogkrémek
ben fontos, de felnőttek leheletét is kellemesen befolyásolják 
rövid ideig.

Kémiai anyagok: elsősorban a fluor, amely a zománc re- 
mineralizációját segíti elő. A szerves fluoridok a hatásosabbak. 
A fluoridnak a zománc felszínével kell érintkeznie, ezért van 
nagy szerepe a lokális fluorkezelésnek a cariesredukcióban.

A kémiai anyagok közé tartoznak az antiszeptikus, kémiai 
plakkellenes anyagok (klórhexidin), valamint a fognyaki érzé
kenységet csökkentők. Az inkább 16 év körül előforduló fog
nyaki érzékenység szintén arra indítja a beteget, hogy ne, vagy 
kevésbé alaposan mossa fogát. Gyógyfogkrém használata segít 
ezen.

Fluortartalmú fogkrém mindenkinek ajánlott. (Kisgyerme
keknek csökkentett fluoridtartalommal.)
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3.I.2.2. Közösségi nevelés
3 éves kor után az óvodában kell folytatni a szájhigiénére 
nevelést, erre kiképzett védőnő, fogászati védőnő (dentál- 
higiénikus) segítségével (11. táblázat).

A foglalkozást kellő kiképzés után óvodai, ill. iskolai 
pedagógus is vezetheti. Ekkor is nélkülözhetetlen azonban, 
hogy a mindennapi fogmosást otthon is gyakoroltassák és szá
mon kérjék.

A  fogmosási gyakorlatokat évente 4-6 alkalommal célszerű 
végezni.

A fogászati foglalkozásokhoz az életkornak megfelelő szem
léltető eszközöket, játékokat kell felhasználni (diapozitív, rajz, 
báb, kiállítás) (3.7. ábra).

11. táblázat. Szájhigiénére nevelés 
Makra, Cs. 1988

KI? Fogászati/egészségnevelési szakemberek

KINEK? Közreműködők (óvónők, pedagógusok, védőnők, ált. 
orvosok stb.) gyermekek, szülők

MIT? Fogászati alapismeretek, szájhigiéniéra nevelés, korsze
rű táplálkozás, fluoridok védő'szerepe, fogorvosi gondo
zás, ortodonciai prevenció

HOGYAN? Felvilágosító füzetek (könyvek), szórólapok, xerox
anyag, váróban elhelyezett egészségnevelési anyag, stú
dióműsorok, diasorozatok (audiovizuális programok), 
tömegtájékoztatási eszközök, videofilmek

HOL? Oktatási intézmények, gyermekfogorvosi rendelők, vá
rók, terhestanácsadás, óvodák, helyi lapok, sajtó, rádió, 
televízió (jelenleg vágyálom, pedig ez lenne az egyik 
leghatásosabb módszer)

Mikor
egészség
neveljen?

F o l y a m a t o s a n
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3.7. ábra. Gyermekfogászati rendelő várója

Csoportos fogorvosi vizsgálat évente legalább egyszer cél
szerű.

Általános iskolában az eddig elért eredmények megtartására 
kell törekedni. Szükséges a folyamatos gyakoroltatás és ellen
őrzés évente 4-6 alkalommal, hiszen már a tejfogakon is jelen
tős számú plakk/caries található.

A fogváltás az iskoláskorra esik. Tudatosítani kell, hogy a 
fogváltással kibújó maradó fogak is szuvasok lesznek, ha a 
helytelen életmódon nem változtatnak. Úgyancsak el kell ma
gyarázni, hogy a tej fogak mögött megjelenő hatodik fog már 
maradó és kulcsszerepe van a szabályos maradó fogazat kiala
kulásában. A fogváltás sorrendjét 1. a 4.6. fejezetben.

Fel kell ismerni, ha fogszabályozásra van szükség.
Évente legalább kétszer ajánlatos a fogorvost felkeresni, 

hogy a fogak állapotát, a fogzást nyomon követhesse. A las
sanként önállósuló, kamaszodó, így önfejűségre hajlamos gyer
meket meg kell győzni arról, hogy helytelen a nassolás, az
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édességek, üdítők fogyasztása, cukortartalmú rágógumi, a do
hányzás és a drogfogyasztás.

Nem tilthatunk anélkül, hogy helyette ne adnánk tanácsot: 
tanácsolhatjuk a xilittartalmú rágógumit, kalóriaszegény édesí
tőket (aspartam), ún. „light” üdítőket.

Ebben az életkorban már a hiúságra is hatni lehet.
Iskoláskorban a caries mellett előtérbe kerül a parodontitis 

(1. 2.2.3. fejezet). Ezért is nagyon fontos a rendszeres fogorvosi 
vizit (ínytasakfelmérés).

Meg kell teremteni az iskolai fogmosás feltételeit is, de újra 
megnő ebben az életkorban az egyéni, otthoni megelőzés jelen
tősége.

Érdekes az a kezdeményezés, amely a szokványos preven
ciós tevékenységet a gyermekekhez közel álló játékos, öntevé
keny vetélkedővel teszi érdekesebbé, sikeresebbé.

Középiskolában: gyakorlatilag ugyanazok érvényesek a 
megszervezendő foglalkozásokra, mint a kamaszodókra-kama- 
szokra.

A témák:
-  helyes étrend,
-  szájhigiéné,
-  fluoridálás,
-  dohányzás, drogfogyasztás, rendellenes étkezési szokások 

(koplalás) mellőzése,
-  évente 1-2-szeri fogorvosi ellenőrzés.
1994-1995-ben Németországban már rendeztek fogászati 

egészségnevelési hónapokat. Magyarországon 1995-ben indult 
útjára az ún. Dentibusz, amely évente több száz napot lesz úton 
és felkeresi a legeldugottabb kis községeket is, ahol nincsen 
fogorvos. Elsősorban szájhigiénés vizsgálatokat végez és taná
csokat ad a fogbetegségek megelőzéséhez. Mindezt ingyene
sen.

Hasonló programok már rendkívül nagy sikerrel jártak pl. 
Franciaországban, Belgiumban és Görögországban.
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3.1.3. A fogszuvasodás megelőzése fluorid adásával

A caries nem fluorhiány-betegség, a fluor önmagában nem is 
elegendő a megelőzésre (3.8. ábra).

Több évtizedes nemzetközi tapasztalatok igazolják a fluorid- 
adagolás eredményességét a fogszuvasodás megelőzésében 
(30-60%-os redukció érhető el).

A cariesmegelőző hatás részben a fogak kemény állományát 
közvetlenül érinti (savoldékonyság csökkentésével, a kristály- 
szerkezet megváltoztatásával, remineralizáció révén), részben a 
fogak környezetét befolyásolja (cariogen flóra elnyomása).

Az adagolás szisztémás és helyi lehet, a bevitt fluor szer
ves és szervetlen. Bebizonyosodott, hogy a szisztémásán 
adagolt fluoridok helyileg is hatnak a már áttört fogakra, más
részt a helyileg alkalmazott fluoridok (pl. lenyelve) is hatnak 
(3.9. ábra).

3.8. ábra. A caries etiológiai tényezői vázlatosan 
(Newbrun) Bánóczy, 1992
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fluoridprevenció

szisztémás lokális

ivóvíz ecsetelés

háztartási só öblítés

fluortabletta fogpaszta

tej fluordúsítása gél

3.9. ábra. A fluoridprevenció szisztémás és helyi alkalmazásának 
lehetó'ségei és hatásmechanizmusa 
Bánóczy, 1992

A fluorid a nyálba kerülve sietteti a zománcérést, depót ké
pez, lassítja a demineralizációt, gyorsítja a remineralizációt. 
Beépül a kristályszerkezetbe, megnöveli a fehérjék adszorp
cióját és ezzel korlátozza a hidroxilapatit kristály növekedését.

A fluoridbevitel lehet szisztémás (ivóvíz, konyhasó, tej fluor
dúsítása, fluoridcseppek és tabletták) és helyi [fluoridos fog
paszta, szájöblító' (7 éves koron túl), gél, rágógumi, lakk].
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A bevitel (elsősorban a lokális) élethossziglan javasolt.
Szisztémás fluoridprevenció
Valamennyi szisztémás módszernél tekintetbe kell venni az 

adott település ivóvízének természetes fluoridtartalmát. Ha
zánkban is elkészült az ország fluortérképe. Ennek ismeretében 
gyakorlatilag az egész országban tablettával kell pótolni a 
hiányzó fluort, ugyanis az ivóvíz, a só, a tej fluorozása előnyös, 
de hazánkban jelenleg nincsenek meg a feltételei.

Magyarországon jelenleg a Dentocar tabletta rendszeres 
adása folyik gyermekközösségekben. Az otthon gondozott 
gyermeknek háziorvosa térítésmentesen rendeli. Vigyázni kell 
a kettős adagolás elkerülésére (Zymafluor stb.), de arra is, hogy 
egyetlen gyermek se maradjon ki a profilaxisból.

A fluoridok alkalmazásának bevezetését alapos szakmai 
megfontolások előzték meg, a vele kapcsolatos aggályok alap
talanok, ha az adagolás megfelelő.

Jelen tudásunk szerint „ahhoz, hogy egy 20 kg-os gyermek 
fluorbevitel miatt akut toxikus állapotba kerüljön, 40 (!) db flu- 
oridot tartalmazó tablettát kellene elfogyasztania rövid időn 
belül”. (45. sz. Módszertani levél)*

Ha a szülő mégis tiltakozik, ezt írásban kell kérni tőle. 
Célszerű már születéstől kezdve, de legalább 6 hónapos kortól 
adni 14 éves korig (ugyanakkor a bevitel élethossziglan is aján
lott).

A Dentocar tabl. 0,5 mg NaF=0,23 mg F-ot, a Dentocar forte 
tabl. 2,21 mg NaF=l,00 mg F-ot tartalmaz.
Egy testtömegkilogrammra max. 0,03 mg fluorid adható.

A helyi ivóvíz literenkénti F-tartalmától (a helyi ÁNTSZ-nél 
ez az adat rendelkezésre áll) és a gyermek életkorától függően 
a javasolt adagolást a 12. táblázat tartalmazza. Az esetleg ki
maradt adagot nem szükséges pótlólag beadni.

Kalciumtartalmú gyógyszer egyidejű adásakor rosszul fel
szívódó CaF keletkezik.

* Helyreigazítás a 45. sz. Módszertani levélhez: a nemzetközileg elfogadott 
PTDmin (valószínűleg toxikus dózis):
1 é. (10 kg): 43 tabl.,
5-6 é. : 88 tabl.
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12. táblázat. A fluorid-kiegészítés javasolt adagjai az ivóvíz fluorid- 
tartalmának függvényében 
Módszertani levél, 1991

Korosztály 0-0,25 mg/1 
(teljes adag)

Dentocar-ada- 
golás, ha az 
ivóvíz fluor

tartalma 
0,25-0,50 mg/1

0,50-0,75 mg/1

0-2 éves 1 tabl.
(F  0,23 mg)

-

2-4  éves 2 tabl.
(F  0,46 mg)

1 tabl.
(F  0,23 mg)

4-6  éves 3 tabl.
(F  0,69 mg)

2 tabl.
(F  0,46 mg)

1 tabl.
(F  0,23 mg)

6 éves kor felett 1 forte tabl. 
(F  1,00 mg)

3 tabl.
(F  0,69 mg)

2 tabl.
(F  0,46 mg)

A fluoridtabletták hatása még sok tényezőtől függ, pl. egy
idejű lokális fluorapplikációtól, a szájhigiéné fokától, táplál
kozási tényezőktől, a bejuttatás módjától.

A tablettát el kell szopogatni, mert így emeli a nyál F“-kon- 
centrációját és tartósabb hatást biztosít.

Lokális fluoridprevenció
A fluorid már áttört fogak zománcába épül be.
Lehetőségei: fluoridtartalmú fogpaszták, zselék, öblítések, 

ecsetelések egyéni használatra, fluoridtartalmú lakkok profesz- 
szionális (orvosi) használatra.

A fluoridtartalmú fogpasztáknak kiemelt jelentőséget tulaj
donítanak. Ma Magyarországon korlátlanul hozzáférhetők.

Egyidejű szisztémás és lokális alkalmazás esetén a hatás 
összegződik.

Rossz szájhigiéné, gyakori és jelentős pH-esések a legjobb 
profilaxist is kudarcra ítélik.
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A fluoridtartalmú zselék (Elmex gél) nagyobb koncentrá- 
ciójúak, ezért ritkábban kell használni őket: óvodai nagycso
portokban kéthetente egyszer, alsótagozatos osztályokban he
tente egyszer.

A zselé bedörzsölésének a módja megegyezik a helyesen 
végzett fogmosás lépéseivel. Időtartama 2 perc. A fölösleges, 
nyállal hígult anyagot ki kell köpni. A bedörzsölés után kb. 
l - l '/ i  óráig nem szabad sem öblíteni, sem enni.

Fluoridtartalmú öblítések: 4-5 éves életkor felett (kellően 
értelmes gyermekek esetén) hetente egyszer 0,2%-os NaF-oldat 
10 ml-ét 3-5 percig kell a szájban tartani.

Idősebb egyéneknek is ajánlják szabaddá vált fognyakak ér
zékenységének megszüntetésére, a remineralizáció elősegíté
sére is.

Cariesprevenció terhességben
Terhességben általános vérbőség van, így az ínyben is. Foko
zódik a permeabilitás. Növekszik a fertőzésekre való hajlam is, 
ezért gyakori az ínygyulladás.

Emiatt óvatosabban mosnak fogat a terhesek, pedig a száj 
tisztaságát éppen fokozni kell.

A terhességi gingivitis, a terhességben gyakori caries meg
előzésére F“-adagolás és Elmex zselé (hetente egyszer) jól be
vált. A terhesekre korán és fokozott gondot kell fordítani. 
A jövendő cél: terhesfogászati rendelés.

3.2. Szekunder és tercier prevenció

Az egészséges táplálkozás, a szájhigiéné és a fluoridálás után a 
megelőzés negyedik pillére a fogorvosi ellátás és gondozás 
(3.10. ábra).

Hazánkban már a 2-3 éves korcsoport is erősen veszélyez
tetett, ezért a korai kezelést már a bölcsődében el kell kezdeni. 
A gyermekfogászati ellátás általános irányelve az évi kétszeri 
orvosi ellenőrzés és az ún. teljes szükséglet ellátása.
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EGESZSEGNEVELES -  nyomtatott anyag (módszertani 
levelek, tájékoztató anyag)

-  felvilágosító anyag
-  audiovizuális program
-  várói egészségügyi nevelési 

program

3.10. ábra. Prevenciós szervezési modell 
Dénes és Hidasi, 1995



Mivel a gyermekfogszakorvos kevés, ezért 3+2, ill. 4+1-es 
ellátási rendszer van érvényben, ill. csak volt, mivel a privatizá
ció során minden bizonnyal ez is megváltozik.

A fogászati ellátás a caries kezdeti szakában elvégzett kon
zerváló beavatkozást jelenti, gyakorlatilag a tejfogak szaná
lását, amellyel megelőzhetők a tejfogak szuvasodásának követ
kezményes betegségei, mint pl. a csonthártyagyulladás, a mara
dandó fogazati anomáliák.

Gondozásba kell venni azokat a gyermekeket, akiknek más 
betegségét súlyosbíthatja rossz fogazatuk:

-  vérképzőszervi betegek,
-  vérzékenyek,
-  anyagcserebetegek (diabetes mellitus),
-  reumás betegek,
-  szív-, keringésirendszer-betegek,
-  mozgásszervi betegek,
-  húgyúti betegek,
-  endocrin betegek,
-  onkológiai betegek,
-  immunológiai betegek vagy egyéb jelentős, krónikus bete

gek (mozgássérültek, szellemi, érzékszervi fogyatékosok, 
pszichoszociálisan veszélyeztetettek).

Fogászati szempontból különösen veszélyeztetettek: a foko
zott carieshajlamúak,

-  akiknek 9-11 éves korban a metszőfogaikon caries van,
-  akiknek 7-nél több szuvas foguk van,
-  a fiatalkori fogágybetegségben szenvedők,
-  akik fogszabályozó kezelésre szorulnak.
-  szájszárazsággal járó betegségben szenvedők (Sjögren-, 

Mikulitz-szindróma) és állapotban lévők: gyógyszerszedés 
miatt,

-  gastrooesophagealis reflux (GÓR),
-  bulimia,
-  ruminatio,
-  szellemi visszamaradottság.



4. A szájüreg betegségei 
gyermekkorban

Számos betegség kezdődik a szájban, ezért a száj és képletei 
gondos vizsgálatával fontos következtetésekre juthatunk.

A száj tünet előzetes jele lehet egy betegség kezdetének, lehet 
betegség jellemző, vezető' tünete, jelezhet progressziót vagy ja 
vulást, felléphet az alkalmazott gyógyszeres kezelés mellékha
tásaként.

Bármelyikkel is van dolgunk, a szájtünetek megszüntetésére 
kell törekednünk, mert az egészséges száj a beteg komfort- 
érzésének fontos része.

4.1. Fejlődési rendellenességek

Ajakhasadék: előfordulhat önállóan, vagy társulhat szájpad- 
hasadékkal, lehet egyoldali, vagy kétoldali, részleges vagy tel
jes (az orrnyílás is része a hasadéknak) (4.1. ábra).

Táplálási nehézségeket, beszédzavarokat, kozmetikai hibát, 
folyadékreflux révén gyakori középfülgyulladást okoz.

Az ajakplasztikát 2-3 hónapos korban végzik el minimálisan 
5 kg testtömeg elérése után.

Szájpadhasadék:
-  lehet önálló
-  társulhat ajakhasadékkal,
-  korlátozódhat a lágy szájpadra,
-  a kemény szájpad egy részére,
-  kiterjedhet a teljes csontos boltozatra.
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4.1. ábra. Kétoldali ajakhasadék 
Hirschberg, 1995

Miután a szájpad sokféle funkcióban vesz részt, rendellenes
sége is sokféle tünettel járhat:
-  szopási, táplálási nehézségek,
-  ismétlődó' félrenyelés,
-  folyadékreflux az orron át,
-  serosus, esetleg gyakori purulens otitis média,
-  következményes nagyothallás,
-  késői beszédfejlődés,
-  nyílt orrhangzós beszéd,
-  artikulációs zavarok,
-  kompenzatorikus arcfintor,
-  hiperfunkciós hangképzés,
-  fogzási rendellenességek (hypoplasiás maxilla, szűk fogív 

arctorzulás miatt),
-  kozmetikai hiba.
A lágy szájpad zárását 8-10 hónapos (2 éves) korban ajánl

ják, a keményszájpad-plasztikát több lépésben 2,5-6 éves kor 
között végzik orthodontiai kezeléssel támogatva.
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Uvula bifida: izolált szájpadhasadék, csak a nyelvcsapra ter
jed ki. Tennivalót nem igényel.

154 olyan szindrómát írtak le, amelynek a szájpadhasadék a 
része lehet.

Szájüreg elváltozásaival járó leggyakoribb szindrómák: 
dysostosis craniofacialis (Croűzon-szindróma), acrocephalo- 
syndactylia (Apert-szindróma), dysostosis mandibulofacialis 
(Franceschetti-szindróma), osteogenesis imperfecta, ectoder- 
malis dysplasia, Robin sequens, Pataű-szindróma, Papil- 
lon-Lefévre-szindróma, Marfan-szindróma, Down-szindróma, 
magzati alkoholszindróma, Edwards-szindróma, Morquio- 
szindróma.

Gótikus szájpad: ún. minor anomália vagy dysmorphiás jel. 
Inkább kozmetikai, mint klinikai jelentőségű eltérés a nor
málistól (5. kép).

4.2. Az ajak és betegségei

Az ajak állapotából következtethetünk a szervezet általános 
állapotára:

-  anaemiás beteg ajka halvány,
-  szív-, vagy tüdőbeteg gyermek ajka cyanoticus lehet,
-  allergiás gyermek ajka oedemásan duzzadt,
-  exsiccatióban száraz.
Szopó csecsemő ajkán szopópámák láthatók, amelyek az 

elválasztás után eltűnnek.
Fuliginosus ajak: fertőzéses betegségekben száraz, vérzé

keny, berepedezett, pörkös eróziókkal borított.
Lues congenitas fiatal csecsemő ajkán hosszú, mély, az 

ajakpíron túlérő rhagadok keletkeznek, amelyek maradandó 
heggel gyógyulnak.

Angulus infectiosus oris: a szájzug egy- vagy kétoldali gyul
ladása (kipállás). Okozhatja bakteriális vagy gombás fertőzés, 
B-vitamin-hiány, vashiányos anaemia.

Primer vagy szekunder immunhiány esetén könnyebben 
alakul ki. A szájból kicsorgó váladék a bőrt feláztatja, eró
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ziók, majd felületes fekélyek keletkeznek, gyakran impetigóvá 
alakul. A száj mozgatásakor fájdalmas.

Helyileg ecsetelendő fertőtlenítő oldattal és hámosító hatású, 
3%-os ezüstnitrát oldattal.

Herpes labiális: az alsó vagy mindkét ajakpiron Herpes 
simplex vírus okozta gombostűfejnyi vagy annál valamivel na
gyobb, feszülő érzéssel járó hólyagok keletkeznek, csoporto
san.

A vírusok a gerincvelői dúcokban visszamaradnak és onnan 
időről időre eljutnak a bőrbe. Fertőtlenítő hatású ecsetelőkkel, 
rázókeverékkel be kell szárítani.

A Zovirax (aciklovir) belsőleg és lokálisan krém, szuszpen
zió formájában adandó. Amint a feszülő érzés megjelenik, 
azonnal el kell kezdeni a kezelést. (Szóba jön a lágy lézerte
rápia is.)

Az ajakon is tüneteket okozó betegségek: 
Stevens-Johnson-szindróma (pluriorificialis ectodermosis, ery- 
thema exsudativum multiforme): a kezdet akut fertőző beteg
ségre emlékeztet. A bőrön erythema exsudativum multiformé- 
nak megfelelő kiütés jelentkezhet, a testnyílások körül és a 
nyálkahártyákon, így a szájnyálkahártyán is kiterjedt, fekélyes, 
lepedékes gyulladás (6. kép).

Magas lázzal jár. Igen súlyos, hospitalizálandó betegség, úgy 
kezelendő, mint az égésbetegség IV. stádiuma. Néha gyógy
szerszedéssel (szulfonamid, barbiturátok, antiepileptikumok) 
hozható összefüggésbe.

Acrodermatitis enteropathica: recesszíven öröklődő ekcé
maszerű bőrbetegség a „végeken”, a testnyílások körül.

Hasmenéssel, hajhullással, fertőzésekre való fokozott haj
lammal, fogyással, fejlődésben való elmaradással jár a cse
csemőkor második felében. Lényege specifikus cinkfelszívó
dási zavar (4.2. ábra).

Impetigo contagiosa (ótvar): Streptococcus és/vagy Staphy- 
lococcus okozta igen fertőző, apró, viszkető, gennyes bennékű 
hólyagok, főleg kisdedeken. Mézgásan nedvedzik, a bőr hám
fosztott és rászáradt pörkös váladék fedi. Gyakran az arcon

97



4.2. ábra. Cinkhiány-szindróma

kezdődik. Angulus infectiosus oris sokszor alakul át impeti- 
góvá.

Helyileg ecsetelendő Sol. merbrominnal és belsőleg is kell 
antibiotikumot adni (félszintetikus penicillint, eritromicint, 
klindamicint).

Szájzárt (trismus) okozó betegségek: a szájzárt rágóizmok 
fokozott tónusa okozza ankylosist (valódi vagy ál-), traumát, 
fertőzést (újszülöttkori tetanus, -tetánia), szájsebészeti beavat
kozást követően (pl. bölcsességfog eltávolítása után), rejtett 
malignus tumor, alveolaris, para- vagy retropharyngealis tá
lyog, veszettség, strichninmérgezés esetén.

4.3. A szájnyálkahártya betegségei

Soor oris (szájpenész): újszülöttek, csecsemők, immunhiányo
sok (AIDS), antibiotikummal, szteroiddal, citosztatikummal 
hosszan kezeltek, diabeteses, rosszindulatú daganatos betegek 
szájában a buccalis nyálkahártyán, a gingiván, a szájpadon, a 
nyelven fehér, leginkább tejmaradékra emlékeztető, de attól 
elkülönítendő Candida albicans okozta felrakodások. Elhanya
golt esetben a száj nagy részét befedi.
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A légző- és bélrendszer felé terjedhet. A soor gomba egész
séges csecsemő szájában is megtalálható, kórokozóvá hajla
mosító tényező jelentkezése esetén válik. Megfelelő tisztasági 
rendszabályokkal megelőzhető. 20%-os borax glicerines vagy 
nisztatinos ecsetelővei átitatott vattapálcával, erőteljes mozdu
lattal kell letörölni. Utána vérző, erythemás nyálkahártya marad 
vissza. (A tejmaradék letörlése után a nyálkahártya ép marad.)

Stomatitis aphthosa (gingivostomatitis herpetica): az egész 
szájüregben nagyszámú, udvarral körülvett hólyag látható, me
lyek felfakadnak, gyulladásos udvarú, vérzékeny fekélyekké 
alakulnak. A gingiva duzzadt, vérzékeny.

Magas lázzal, erős nyálzással, foetor ex oreval jár. Az evés- 
ivás fájdalmas. Gyakori a kiszáradás. A gyermek nagyon 
nyűgös. Submandibularis lymphadenopathia kíséri. Sós, sava
nyú és darabos ételek adása kerülendő, de a folyadékbevitel 
igen fontos a láz és az erős nyálzás miatt.

Láz-, ill. fájdalomcsillapító adása szükséges, esetleg helyi ér
zéstelenítés (Susp. anaesthetica), Zovirax. Antibiotikum adása 
felesleges. A leggondosabb kezelés mellett is 8-10 napig tart. 
A gyermek eszközeit elkülönítve, fertőtlenítő oldatban kell tar
tani, mert a fertőzés a nyállal könnyen terjed.

Gingivostomatitis herpetica et ulcerosa: elhanyagolt, ápolat
lan szájban, szuvas fogak körül leromlott szervezetben a száj 
normál flórája (Bacillus fusiformis, Spirochaeta buccalis) 
okozza.

A súlyos stomatitis aphthosához hasonló klinikailag, a kiala
kult fekélyek akadályozzák a rágást, nyelést. Foetor ex őre, erős 
nyálzás, perifériás nyirokcsomó-duzzanatok kísérik. A száj
higiéné helyreállítása, roborálás, lokálisan Kliostom szükséges.

Herpangina: csecsemőkben és fiatal gyermekekben főleg 
nyáron előforduló, néhány napig tartó lázas betegség. Rossz 
közérzet, torokfájás kíséri. Coxsackie A vírus okozza. A lágy 
szájpadon, az uvulán, az elülső garatíveken, nyelven kölesnyi 
hólyagocskák jelennek meg, amelyekből súlyosabb esetben kis, 
gyulladt udvarral körülvett, felületes fekélyek keletkezhetnek.

A nyaki nyirokcsomók duzzanata kíséri. Spontán gyógyul.
Koplik-foltok: a kanyaró prodromalis szakának vége felé, a 

fellazult pofanyálkahártyán az alsó praemolarisok magasságá-
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bán gombostűfejnyi fehér, piros udvarral körülvett foltok jelen
nek meg. Diagnosztikus értékű tünet. (5.1. ábrát 1. 5. fejezet
ben.)

Kéz-láb-száj betegség: enyhe általános tünetek (mérsékelt 
láz) mellett a garatíven, a nyelven macula, majd vesicula jelent
kezik, amely gyorsan kifekélyesedik. A kézen, lábon, fartájé
kon is jelentkeznek gyulladásos udvarú hólyagcsák.

Coxsackie A 16 vírus okozta, néhány nap alatt gyógyuló, 
jóindulatú betegség. Néha nehéz a száj- és körömfájástól 
elkülöníteni, különösen állatokkal való kontaktus, forralatlan 
tej fogyasztása esetén.

Száj- és körömfájás: 38 °C körüli láz kíséretében fájdalmas, 
lobos udvarú hólyagok a szájban és/vagy a körömágyak körül. 
1-2 hét alatt spontán gyógyul.

Kawasaki-szindróma (mucocutan nyirokcsomó-szindróma): 
egyes tünetei (diffúzán gyulladt száj nyálkahártya), scarlatina 
gyanúját kelthetik (vörös málnanyelv-glossitis) (7. kép). Kis
gyermekek és csecsemők lázas betegsége. A kézen kezdődik 
erythema multiformeszerű, enyhén viszkető kiütéssel, a tenye
rek vörösek, az ujjak orsószerűen duzzadtak, a nyaki nyirokcso
mók is megnagyobbodnak. Később az ujjak hegye lemezesen 
hámlik.

Oka tisztázatlan (infectio?, autoimmun betegség?) Szövőd
ménye coronariaocclusio lehet. Ezt hosszú időn át adagolt sza
licil megelőzi. Alkalmaznak magas dózisú iv. IgG-kezelést is 
(Sandoglobin).

Elkülönítendő scarlatinától, erythema exsudativum multifor- 
métól, toxicus shock szindrómától.

Stenon-vezeték szájüregi nyílásának vérbősége, duzzanata 
észlelhető parotitis epidemicában.

Scarlatinás angina: S. pyogenes béta-haemolyticus okozta 
fertőző betegség (8. kép). A lágy szájpad és a torok sötét- (skar
lát-) vörös, a buccalis nyálkahártyán és a szájpadon néhány 
lencsényi vörös folt (enanthema) látható. A lágy szájpadon 
gyakran pontszerű vérzések keletkeznek.

Epidermolysis bullosa hereditaria: a kéz és a láb ujjain már 
születéskor hólyagok láthatók, melyek hamar megnyílnak. 
A szájban, nyelőcsőben hasonló elváltozások jelentkezhetnek.
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Súlyos hegesedést okoznak. Kis traumára a test bármely részén 
hasonló hólyagképződés vagy hámleválás (Nikolsky-tünet) 
következik be. A betegség különböző' súlyossági fokozatú lehet.

4.4. Az íny betegségei

Prediszponáló tényezők: rossz szájhigiéné, rossz fogak, fogkő, 
diabetes mellitus.

Egészséges gyermekben trauma hatására is létre jöhet gin- 
givitis. Fogzást is kísérheti, ilyenkor az íny duzzadt, hyper- 
aemiás, kiszáradhat, ezt vérzés követi.

Gingivitis catarrhalis: krónikus táplálkozási zavar, vitamin- 
hiány (C-vitamin), fertőzések (morbilli) okozzák.

Gingivitis ulcerosa: skorbut, leukaemia, agranulocytosis 
mellett fejlődik ki gyakran.

Gingivitis hyperplastica: az íny maradandó megvastagodása 
szellemileg súlyosan retardáltokon, szájlégzés esetén, Diphe- 
dan-kezelés mellékhatásaként.

Fog körüli kékes, sötétszürke szegély: nehézfém- (ólom-, 
higany-, bizmut-, arzén-) mérgezés jele.

A pubertásban és terhességben létrejövő hormonváltozások 
kísérője is lehet gingivitis.

4.5. A nyelv és betegségei

Egészséges csecsemő és kisgyermek nyelvének felszíne sima, a 
filiformis papillák 5-6 éves korig rövidek. Egészséges felnőtt 
nyelve vörös, nedves és a papillák megkülönböztethetők.

Lenőtt nyelv (letapadt alsó ajakfék: ankyloglossia) (4.3. 
ábra): gyakori fejlődési rendellenesség. Korlátozódhat a nyelv 
hegyére. Akadályozhatja a táplálást, táplálkozást, okozhat be
szédhibát. Gyakran microglossiával társul.

A szopással megnyúlhat, ezért 8-10 hónapos korig várni kell 
a műtéttel. Sebészi beavatkozásra csak a szájfenékhez történt
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4.3. ábra. Letapadt alsó ajakfék 
Dénes és Hidasi, 1995

teljes letapadás esetén van szükség. A nyelvfék mindenkinél 
megtalálható, ezért átvágásától az esetleges beszédhiba meg
oldódása nem várható.

Nyelvféki fekély: 1. 5. fejezetben pertussisnál.
Nyelvöltögetés: újszülötteken agyvérzés vagy oedema kap

csán figyelhető meg.
Ranula: a frenulum linguae mellett babnyi-mogyorónyi, fáj

dalmatlan, nyálkát tartalmazó cysta, mely valószínűleg a gl. 
sublingualisból ered. Nehezítheti a nyelést és a beszédet, ha a 
nyelvet oldalfelé nyomja. Táplálkozás hatására (ingernyál) 
többszörösére nagyobbodik.

Lingua scrotalis: a nyelvfelszín a mély barázdáltságtól 
egyenetlen, pl. Down-kórban. Ártalmatlan tünet.

Lingua geographica: a nyelv felszínének térképszerű rajzo
lata (4.4. ábra). Főleg exsudativ gyermekeken látható. A nyelv 
tetején és oldalán megjelenő fehér demarkációs udvarú terüle
tek sokszor változtatják az alakjukat. Ártalmatlan tünet.
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Macroglossia: újszülöttek nyelve relatíve nagy. Az alsó 
állkapocs fejló'dési zavara (micrognathia miatt) anatómiai elvál
tozás nélkül is nagyobbnak tűnhet. A valódi formára a szerv 
hypertrophiája és hyperplasiája jellemző.

Lehet:
-  acromegalia részjelensége,
-  Beckwith-szindróma,
-  Down-kór,
-  hypothyreosis egyik tünete.
Hagyományos definíció szerint olyan nyelvet értenek alatta, 

amelynek a csúcsa túlér a fogsoron, ill. az alveoluson (4.5. 
ábra).
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4.5. ábra. Makroglossia

Szövődménye lehet, ha kifekélyesedik, pl. pertussisban 
gyakran. További szövődménye, ha hanyatt fekvés során hátra
csúszik és légzési nehézséget okoz. A vaskos nyelv állandóan a 
szájrésben látható, pl. hypothyreosis, lymphangioma, haeman- 
gioma, Beckwith-Wiedemann-szindróma, Hurler-szindróma, 
neurofíbromatosis esetén.

Pseudomacroglossia: a nyelv normális, de kilóg a szájból, pl. 
Down-szindrómában, Robin-sequensben.

Száraz nyelv: dehidráció jele. Előfordulhat gázfűtéses, kis 
páratartalmú lakásokban. Gátolt orrlégzés is okozhatja.

Lepedékes nyelv: emésztési zavarban fehéres, bevont lesz a 
nyelv. Vastag lepedék látható magas láz esetén, felső légúti és 
tüdőbetegségben, gyomor-bél-máj betegségekben, appendici- 
tisben, gennyes peritonitisben, Salmonella-fertőzésben, hepati
tisben, dysenteriában, dehidrációban, csökkent nyálelválasztás
nál, nyitott szájjal való légzésnél, dohányzás mellett, comában, 
alvásban.
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Fehér málnanyelv: scarlatina 3-5. napján fejlődik ki, majd a 
lepedők leválása után vörös málnanyelvvé alakul. A sötétvörös 
nyelven a duzzadt papillák jobban kiemelkednek.

Typhus abdominalisban fehér, ún. szőrös nyelv látható a pa
pillák megnyúlása miatt.

Fekete szőrös nyelv: intenzív antibiotikus kezelés kapcsán 
jelenhet meg.

Vörös nyelv: B-csoportbeli vitaminok hiányában (riboflavin, 
nikotinsavamid, B12-vitamin, folsav) a nyelv vörös és sima.

Ilyen betegségek a coeliakia, pellagra, a gyermekek perni- 
ciosaszerű anaemiája.

Vörös, gyulladt nyelv duzzadt papillákkal látható még Strep- 
tococcus-fertőzésben, kanyaróban, Kawasaki-szindrómában 
(glossitis).

Foetor ex őre: okozhatják fertőző betegségek: diphtheria, 
mononucleosis infectiosa.

Akut anginák: Plaut-Vincent-angina, angina lacunaris.
Stomatitis aphthosa.
Krónikus folyamatok: tonsillitis chronica, idült nátha, sinusi- 

tis chronica (krónikus ethmoiditis), gingivitis, rossz fog, ide
gentest az orrban, gyomor-bél zavarok, anaciditas, bronchiecta- 
sia, tüdőtályog, nyelőcső-diverticulum, aromás lehelet anyag
cserezavar miatt, családi szájszagosság, C-vitamin-hiány.

4.6. Egyes gyermekgyógyászati betegségeket 
kísérő száj tünetek

1. Hypothyreosis: macroglossia, vastag ajak, ínyhyperplasia.
2. Hypoparathyreoidismus: rendellenes fogzás, zománc- 

hypoplasia.
3. Pubertáskori hormonváltozások: gingivitis.
4. Anyagcserezavarok, pl. diabetes mellitus (gingivitis, paro- 

dontitis, candidiasis).
5. Vérképző rendszer betegségei: leukaemia (gingivitis, vér

zésre való fokozott hajlam), agranulocytosis (gingivitis 
necrotisans).
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6. Allergiás diathesis: Stevens-Johnson-szindrómában ery- 
themás alapon nagy, vérző erosiók.

7. Veseelégtelenség: foltos fogzománc.
8. Cystásfibrosis: foltos fogzománc.
9. Neutrophil chemotaxis hiánya: juvenilis parodontitis.

10. lmmunsuppressio: szájüregi candidiasis.
11. Crohn-betegség: ajakfekély, maiodor.
12. Colitis ulcerosa: cheilitis, candidiasis.
13. Erythema exsudativum multiforme: pír, erosio a nyelven, 

ajkon, buccalis nyálkaháryán.
14. Gastritis acuta: lepedékes nyelv, foetor ex őre, ízérzészavar, 

nyálfolyás, herpes labiális.
15. Malabsorptiók: nyelvlepedék, foetor ex őre, ízérzészavar.
16. C-vitamin-hiány: ínyvérzés, foetor ex őre.
17. D-vitamin-hiány: zománchypoplasia, maradó fogak csip

kézettsége (4.6. ábra).
18. Primer és secunder daganatok a szájban: nem gyógyuló, 

bizarr formájú jelenségek a szájban (duzzanat, felmaródás, 
fekély). Gyermekonkológiai centrum illetékességébe tar
toznak.

4.6. ábra. Rachitises fogelváltozás



5. A fontosabb gyermekkori 
fertőző betegségek szájtünetei

Gyermekkorban leggyakrabban még ma is fertőzéses betegsé
gek miatt fordulnak orvoshoz.

A következőkben a fontosabb gyermekkori fertőző betegsé
gek közül azokról esik szó, amelyek lefolyásában valamilyen 
száj tünet fordul elő.

Scarlatina (skarlát). Streptococcus pyogenes okozta heveny, 
ragályos, kiütéses fertőző betegség. 2-6 nap lappangás után 
hirtelen magas láz, hidegrázás, hányás, torok- és hasfájás jelent
kezik, amelyet legkésőbb 3 napon belül grízes tapintású kiütés 
követ, diffúz, pontozott pír az arcon (kivéve a száj körül), majd 
a törzsön és az összefekvő testfelszíneken. A tonsillák és a 
regionális nyaki nyirokcsomók duzzadtak. Mind a bőrkiütések, 
mind az enanthema bevérezhet. Más behatolási kapu esetén 
(sebscarlatina) a toroktünetek hiányoznak.

A nyelv kezdetben fehér lepedékkel fedett (fehér málna
nyelv), 1-2 nap múlva lekopik és előtűnnek a duzzadt, vörös 
papillák (vörös málnanyelv). 2-4 hét múlva a tenyéren és a 
talpon nagy lemezű hámlás észlelhető. Elkülönítő diagnosztikai 
problémát okozhat scarlatiniform kiütéssel járó kiütéses (víru
sos fertőzések) és nem kiütéses (influenza, parotitis epidemica), 
fertőző (morbilli, varicella) és nem fertőző betegségektől (der- 
matitisek, Kawasaki-szindróma) való megkülönböztetésére.

Rubeola. Akut járványos betegség, a rubeolavírus okozza 
2-3 hét lappangás után. Hőemelkedéssel, halványpiros macu- 
lopapulosus exanthemával (rózsahimlő) jelentkezik. A kiütés 
első napján a lágyszájpadon enanthema jelenhet meg. Genera
lizált nyirokcsomó-duzzanat jellemzi, amely már a kiütés előtt
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4-5 nappal tapintható. A retroauricularis-suboccipitalis nyirok
csomó-duzzanat (Theodor-Klatsch-tünet) igen jellemzó'.

Morbilli (kanyaró). Heveny, igen fertőzőbetegség. Morbilli- 
vírus okozza 10 napos lappangás után. A 3-4 napos prodro- 
mumra emelkedő láz, felső légúti hurutos tünetek, conjunctivi- 
tis (fénykerülés) jellemző.

A 3. napon jelennek meg a Koplik-foltok: az alsó praemola- 
risokkal szemben, az occlusiós sík magasságában gombostűfej- 
nyi fehér, piros udvarral körülvett, diagnosztikus értékű képle
tek (5.1. ábra).

A bőrön a kiütés a fül mögött kezdődik, innen terjed az arcra, 
a törzsre, a végtagokra. Jellege maculopapulosus, összefolyó. 
Korpádzó hámlás és pigmentatio követi.

Varicella (bárányhimlő). Heveny, járványos, erősen fertőző 
betegség. Varicella-zoster vírus (VZV) okozta fertőzés. 14-21 
napos lappangás után a hajas fejbőrön is viszkető, piros udvar
ral határolt gyöngyházfényű hólyagos kiütést okoz láz kísé
retében. A kiütésekre jellemző, hogy egyszerre valamennyi 
fejlődési stádium (papula, bulla, pustula, pörk) látható, közepük 
behúzódott és heg hátrahagyásával gyógyulnak (depigmentált 
foltok). Egyidejűleg a nyálkahártyákon (száj, torok, garat, nemi 
szervek) is észlelhetők vesiculák, melyek megpattanva aph- 
thákká alakulnak, de a bőrelváltozásokkal egy időben meggyó
gyulnak.

Parotitis epidemica (mumpsz). Heveny, járványos betegség. 
Mumpszvírus okozza 2-3 hetes lappangási idő után elsősorban 
a nagy nyálmirigyek gyulladását. Lázzal jár. A parotisduzzanat 
lehet egyoldali vagy mindkét oldali, el is maradhat (parotitis 
sine parotitide). A betegséget gyakran meningoencephalitis kí
séri. A Stenon-vezeték a bucca nyálkahártyáján vörös pontként 
látható.

Diphtheria. A Corynebacterium diphtheriae okozta heveny, 
ragályos betegség. 2-6 napos lappangás, közepes fokú láz után 
különböző lokalizációjú (torok, orr, gége, conjunctiva, nemi 
szervek, bőr) szürkésfehér lepedékes (álhártyás) gyulladást 
okoz. A diphtheriára jellemző, hogy a lepedék a szervhatáron is 
túlér.

108



5.1. ábra. Koplik-foltok

Ennek alapján lehet elkülöníteni egyéb lepedékes torok
folyamattal járó betegségektől: Plaut-Vincent-angina, scarla- 
tina, monocyta angina, agranulocytosis, tonsillitis syphilitica, 
tonsillitis tuberculotica, mononucleosis infectiosa, soor oris, 
stomatitis aphthosa, leukaemia.

Pertussis (szamárköhögés). Bordetella pertussis okozta 
heveny, járványos, főleg gyermekkori betegség. Nem okoz 
lázat. 7—10 napos lappangás után enyhe, hurutos tünetek jelent
keznek, majd egyre hevesebb köhögés. Lefolyása 6 hét, 2-2 
hetes szakaszokban (hurutos szak, paroxysmalis szak köhögés
sel, oldódási szak).

A beteg köhögés közben elvörösödik. A köhögés rohamok
ban jelentkezik. Mély belégzést követően nagy erővel, sok 
rövid egymás utáni megszakítással, staccato jelleggel, hosszan
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minden levegőt kiprésel a tüdejéből, majd újból mély lélegzetet 
véve a kilégzés alatt folytatja a görcsös köhögést húzó hang 
kíséretében (szamárköhögés). A roham végén gyomortartalom
mal kevert üvegszerű nyákot hány. A gyakori rohamok miatt 
szemhéjoedema keletkezhet, a conjunctiván, a nyak bőrén 
bevérzések jelenhetnek meg. 5-10 napos akut szak után jelent
kezik a nyelvféki fekély, amelyet az alsó metszőfogak okoznak 
gyermekekben. A hányások miatt régen gyakori volt a súlyfej
lődésben való visszamaradás.

Tetanus. Az anaerob Clostrydium tetani okozza 3-21 napos 
lappangás után. Minden sérülés alkalmat teremt a behatolásra. 
Bevezető fejfájás, verítékezés után tónusos görcs jelentkezik a 
sérülés környékén, majd a masseter izomzatban (trismus) 1. 
4.2., amely kifejezett szájzárral jár. Ezt az egész vázizomzatra 
kiterjedő igen súlyos, generalizált tónusos görcs követi 
rohamokban. Az arcizmok fokozott tónusa jellegzetes, 
mosolyra emlékeztető fintort okoz (risus sardonicus). A roha
mokat valamilyen inger váltja ki.

AIDS. HÍV (humán immundeficientia vírus) okozza. Hosszú 
lappangás után progresszív, halálos betegség. A fertőzés ember
ről emberre terjed ondó, hüvelyváladék, vér, anyatej útján, 
ugyanakkor a hétköznapi élet során végzett tevékenységekkel 
nem.

Kezdetben vírusos fertőzésnek megfelelő tünetek észlelhetők 
(exanthema, légúti hurut, lymphadenopathia), melyet hosszú 
latentia követ. Ez után következik a tünetes HIV-fertőzés stá
diuma perzisztáló generalizált lymphadenopathiával és kibon
takozik a szerzett immundeficientia képe egyre súlyosabb fer
tőzésekkel (pneumonia, meningitis, sepsis). Gyakoriak a gom
bás, vírusos, bakteriális fertőzések, a szájüregi candidiasis, gin- 
givostomatitis herpetica, súlyos parodontitis. Kaposi-sarcoma 
is megjelenhet a szájban, ill. környékén.

Syphilis (vérbaj). Kórokozója a Treponema pallidum. A  szer
zett lues gyermekkorban rendkívül ritka. A veleszületett lues- 
nek két formája van: a korai és a késői alak.

A magzat a méhen belül transplacentarisan a véráram útján 
fertőződhet kb. a terhesség negyedik hónapja után. Ez okozhat 
súlyos lueses elváltozásokat, koraszülést, halvaszülést. A kór
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képre a generalizációs hajlam következtében a diffúz elváltozá
sok jellemzők, érintik a zsigereket, a csontrendszert, az ideg- 
rendszert, a vérképző rendszert. A tünetek megszületés után 
azonnal észlelhetők, de általában az első élethetekben mani
fesztálódnak (csecsemőkori lues). Főbb tünetek:

-  coryza: az orrban lezajló osteochondritis korai megnyil
vánulása savós-gennyes-véres orrfolyással. Maradandó 
lueses stigmát okoz: nyeregorrot;

-  pemphigus syphiliticus: tenyéren-talpon lencsényi, geny- 
nyes hólyagok. A bőr viaszfényű, szalonnás, nagy leme
zekben hámlik (mosónőbőr);

-osteochondritis: a hosszú csöves csontokon, az epiphysis 
leválását eredményezheti, plexusbénulással téveszthető 
össze;

-  megnagyobbodott a máj, a lép, micropolyadenia tapint
ható.

Gyermekkori lues. Fel nem ismert csecsemőkori lues, vagy 
elégtelen kezelés esetén 4 éves kor körül jelentkezik a csontok
ban, a belső szervekben. Szövettanilag gumma jellemzi, amely 
kifekélyesedésre hajlamos és elpusztítja a parenchymát (ke
mény szájpadban, májban, agyban, tibiában).

Jellemző késői lueses tünetek: Flutchinson trias:
-  Hutchinson-fogak,
-  keratitis parenchymatosa,
-  centrális süketség.
-  A 13. táblázat a fertőző betegségek elleni kötelező védő

oltásokat, a 14. táblázat az oltások között betartandó időt a 15. 
táblázat a védőoltások kontraindikációit tartalmazza.
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13. táblázat. A Magyarországon kötelező, életkorhoz kötött oltások 
Népjóléti Közlöny, 1997

Oltás Életkor Megjegyzés

Folyamatos oltások

BCG 0-6 hét az esetek döntő több
ségében szülészeti 
intézményben

TETRACOQ 
(DPT Fa)

3 hónap

DPT I/b + OPV 4 hónap

DPT I/C + OPV 5 hónap

MMR + OPV 15 hónap

DPT II + OPV 3 év

Kampányoltások

DPT III + OPV 6 év október hónapban az 
általános iskolák 
I. osztályában

dt 11 év szeptember hónapban 
az általános iskolák 
VI. osztályában

Morbilli-revakcináció 11 év október hónapban az 
általános iskolák 
VI. osztályában

Rövidítések: BCG = Bacillus Calmette Guérin (tbc ellen); DPT = diphthe- 
ria, pertussis, tetanus elleni oltás; IPV = inaktivált poliovakcina; OPV = 
orális (éló', attenuált) poliovakcina; MMR = morbilli, mumps, rubeola elleni 
oltás, DT = diphtheria, tetanus elleni oltás.
Megjegyzés: az oltási naptáron az Országos Közegészségügyi Intézet szük
ség szerint változtat. A tárgyévre vonatkozó változtatásokat a januári 
Népjóléti Közlönyben megjelenő „Módszertani levele” közli.
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14. táblázat. Az oltások közötti intervallumok (hetekben)

I. 0 . É. v.v. OPV BCG T GG

I. 0 . 0 0 0 0 0 0

É. v. v. 0 0/4 hét 0/4 hét 4 hét 4 hét 2 hét

OPV 0 0/4 hét 4 hét 0/4 hét 0 0

BCG 0 4 hét 0/4 hét 0

T 0 0 0 0 0

GG 0 3 hó 0 0 0 3 hó

I. O.: inaktivált oltóanyag (beleértve a DPT, a dt, az IPV, a hepatitis A, B, 
a Haemophilus influenzáé, a pneumococcus, a kullancsencephalitis és 
influenza vakcinákat is)
E. v. v.: éló'vfms-vakcina
OPV: orális poliovakcina
T: tuberkulinpróba
GG: gamma-globulin
0: nem szükséges intervallumot tartani
0/4 hét: egyidejűleg vagy 4 hét intervallum betartásával adható
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1. akut betegség, magas lázzal
2. előzőleg súlyos oltási reakció/szövődmény

-  súlyos helyi reakció
-  láz > 39,5 °C 48 órán belül
-  súlyos légzési, keringési zavar
-  encephalopathiás tünetek 
vasculitis: purpurák, petechiák

3. túlérzékenység az oltóanyagokkal v. komponenseivel szemben
4. tojásfehérje allergia (Quincke oedema, anaphylaxia: MMR, influen

za, FSME, sárgaláz)
5. élő vírust tartalmazó védőoltás (BCG, sárgaláz elleni oltás) nem 

adható:
-  immunszupprimált betegeknek
-  szteroid kezeiteknek:

gyermek: 2 mg/tskg 1 hétnél hosszabb ideig
felnőtt: 60 mg/die kezelés után 3 hó várakozás szükséges

6. immunglobulin kezelés után 3 hónapot várni kell
7. immunszupprimáltak, HIV-fertőzöttek környezetében OPV
8. terhesség

15. táblázat. Védőoltások kontraindikációi



6 A mérgezések száj tünetei

A gyermekkori balesetek a gyermekkori halálozási statisztika 
első helyén állnak. A gyermekkori mérgezések ezen belül a 
gyermekkori balesetek 5-7%-ára rúgnak.

Lehetnek szándékosak, véletlenek, iatrogenek. Mérgezésnek 
tekinthetők az ún. endogén mérgezések (máj-, vese-, diabeteses 
coma stb.) is.

Mérgezésekre kell gondolni, ha a gyermeken hirtelen, várat
lanul a következő szokatlan tünetek észlelhetők:

-  viselkedési zavarok,
-  kipirulás, tachycardia, keringési collapsus,
-  tachypnoe,
-  szédülés, görcsök, coma.
A következőkben -  tágabb értelmezésben -  a különböző 

mérgezések szájtünetei következnek:
Hányást okoznak: ételmérgezés, organikus foszforsavak, 

nikotin, digitális, arzén, gomba, bórsav, ólom, higany, vas, fosz
for, DDT, háztartási tisztítószerek, kodein, koffein, cián, fluor, 
D-vitamin, kábítószerek, klórozott szénhidrogének, patkány
irtó, leander, ricinusmag, méh- és darázscsípés.

Véres hányást okoznak: savak, vas, fluor.
Jellegzetes szag: keserűmandula-szagű lehelet: cián, 
fokhagymaszagű lehelet: arzén, foszfor, 
széngázszag: CO, füstmérgezés, 
dohányszag: nikotin,
acetonos lehelet: alkohol, metilalkohol, szalicil,
aromás szag: nyugtató, altató,
jellemző szag: petróleum, benzin, éter, kámfor.
Nyálzás: szerves foszforsavak, muszkarin, nikotin, gázmér
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gezés, koffein, cián, kábítószer, barackmag, keserű mandula, 
klórozott szénhidrogének, szerves higany, rovarirtók, szalicilá
tok, arzén, sztrichnin, gomba.

Stomatitis: savak, higany, bizmut,
Szájszárazság: atropin, antihisztaminok, belladonna-szár- 

mazékok, efedrin, altatók.
ínyelváltozások: arzén, bizmut, higany.
Fontos tudnivaló, hogy a kisgyermek 3-4 éves korig nem 

köp, hanem reflexszerűen nyel, akármilyen rossz ízű is az 
anyag!

6.1. A mérgezések fajtái

Élelmiszer-mérgezés: hányás, bevont nyelv.
Gázmérgezés: klórgáz: nyálfolyás.
Gombamérgezés: gyilkos galóca: hányás.
Háztartási szerek: benzin: cianotikus ajak, benzinszagú lehelet, 
hányás.
Gyógyszermérgezés: 

amidazophen: hányás; 
antihisztaminok: Pipolphen: szájszárazság; 
atropin: száj- és torokszárazság, szomjúság; 
arzén: hányás, ínyen lilásfekete szegély; 
bizmut: szénfekete szegély az ínyen; 
borátok: hányás; 
kodein: hányás; 
koffein: nyálfolyás, hányás;
cián: keserú'mandula-szagú lehelet, nyálfolyás, hányás; 
digitális: hányás; 
fluor: véres hányás;
higany: nyálfolyás, hányás, stomatitis, ínyen szürkés foltok;
Reasec: mint az atropin;
ólom: ínyen szürkés szegély;
szalicil: hányás;
vas: hányás, véres hányás;
D3-vitamin: hányás;
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kábítószer: nyálzás, hányás, vérző íny, soor oris, elhanyagolt 
fogazat, rossz szájhigiéné.
Maró anyagok:

lúg: a nyál síkos, lúgos; 
oltott mész: a szájban pörkök.

Növények:
barackmag, keserű mandula: mint ciánmérgezés; 
megzöldült burgonya (szolaninmérgezés): hányás; 
Dieffenbachia, filodendron: ajak-, nyelv-, nyálkahártya-duz

zanat;
leander: mint digitális.

Növényvédő szerek:
klórozott szénhidrogének, szerves foszforsavészterek, szer- 

veshigany-tartalmú anyagok: nyálfolyás, hányás; 
nikotin: nyálfolyás, hányás; 
rovarirtók: mint klórozott szénhidrogének; 
patkányirtó: 1. arzén.

Rovarok: méh- és darázscsípés: hányás.

6.2. A mérgezések antidotumai

Ételmérgezések: orvosi szén, infúzió, bakteriális kórok esetén 
esetleg antibiotikum.
Gázmérgezés: szénmonoxid: iv. C-vitamin.
Gomba: gyilkos galóca: Silibinin.
Alkohol: orvosi szén, 40%-os dextróz.
Gyógyszerek:

altatók: Narcanti, Physostigmin, orvosi szén, Anexate; 
arzén: Dicaptol, orvosi szén, tej; 
atropin: orvosi szén, Physostigmin; 
barbiturátok: Narcanti, Physostigmin, orvosi szén;
Belloid: 1. atropin; 
béta-blokkolók: Glucagon; 
kodein: Nalorphin; 
cián: nátrium-nitrát, KMn04;
digitális: atropin, orvosi szén, Cholestyramin, Digibind;
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Dolargan: Nalorphin, orvosi szén, Narcanti; 
fluor: Calc. gluconicum, Calc. chloratum; 
higany: Calcium EDTA, Dicaptol, D-Penicillamin, Na-thio- 

sulfat;
morfium: orvosi szén, Nalorphin, Narcanti;
nikotin: orvosi szén;
ricinus: orvosi szén;
szalicil: orvosi szén, Na-bikarbonát;
vas: Desferal, Ca EDTA;
kábítószer: 1. morfin, kodein, alkohol.

Növény:
oleander: orvosi szén;
megzöldült burgonya: szupportív kezelés.

Növényvédő szerek:
Gramoxon: bentonit (Fuller-föld); 
nikotin: orvosi szén;
rovarirtók: 1. klórozott szénhidrogének, pl. Gramoxon; 
patkányirtók: 1. arzén.

6.3. A gyógyszermellékhatások szájtünetei

A mérgezések sajátos csoportja. Lehetnek akutak és króniku
sak. A száj lágy részein keletkeznek és arra különböző mérték
ben terjednek ki (ajakra, szájnyálkahártya különböző részeire, 
ínyre, nyelvre).

A kialakult elváltozás genetikai tényezőktől, vércsoporttól, 
anyagcseretípustól, kortól, nemtől, esetleges alapbetegségtől, 
élvezeti szer fogyasztástól/abusustól, a szájhigiénétől függ.

A szervezetbe bekerült gyógyszerek okozhatnak lokális, ill. 
általános tüneteket, attól függően, hogy lokálisan vagy sziszté
másán adjuk.

Lokálisan alkalmazott gyógyszernek nemcsak lokális, ha
nem általános hatása is kifejlődhet.

A mellékhatások igen sokfélék lehetnek.
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Okozhatnak:
1. erythemát, bullákat, oedemát, orális infekciókat,
2. vérzéseket (purpurákat),
3. eróziót, fekélyt, nekrózist,
4. ínyhyperplasiát,
5. szájszárazságot,
6. ízérzészavart.

Mindezek a gyermekgyógyászatban jól ismertek, érdemes 
ezért a leggyakoribbakat felsorolni:

Bullák: antipyreticumok, barbiturátok, szulfonamidok, im- 
munszuppresszív szerek, citosztatikus szerek, antibiotikum 
abusus, (utóbbi három immunszuppresszív hatás, ill. a normál 
flóra megváltoztatása folytán okoz orális infekciót).

Orális infekciók (kórokozók: candidák és egyéb gombák,, 
Gram-pozitív és -negatív baktériumok, Herpes simplex és 
zoster vírus).

Vérzések: antibiotikumok, szulfonamidok, aszpirin.
Erózió, fekély, nekrózis: Immunszuppresszív szerek, Chlo- 

rocid, Amidazophen.
ínyhyperplasia: anticonvulsiv szerek (Diphedan), kontracep- 

tivumok.
Szájszárazság: atropin, antihisztaminok, parasympathicoly- 

ticumok.
Izérzészavar: antibiotikumok, antihisztaminok, antiepilep- 

ticumok, D-vitamin, diureticumok, immunszuppresszív szerek, 
rovarölő szerek, féregűzők, láz- és fájdalomcsillapítók.

6.4. A gyógyszermellékhatások kezelése

1. a mellékhatást okozó gyógyszer elhagyása, helyettesítése;
2. az okozott tünetek csökkentése, megszüntetése;
3. a szájhigiéné helyreállítása (hajlamosító tényezők lehetőség 

szerinti kiiktatása).



Utószó

A szájüreg állapota minden gyermek számára lényeges mind 
a testi, mind a mentális egészség szempontjából.

A diagnózis időben történő felállításához és a megfelelő ke
zeléshez szoros együttműködésre van szükség mindazon szak
emberek között, akik a gyermek felnevelésében részt vesznek.

Még a legutóbbi kiadású iskola-egészségügyi kézikönyvben 
is az olvasható, hogy a gyermek fogazatával való foglalkozás a 
gyermekfogászat feladata. Az új egészségügyi rendszerben az 
orális problémákat már csecsemőkortól kezdve elsősorban a 
háziorvosnak kell felismernie.

Minden kisgyermekes szülőnek orális egészségügyi tanács
adásban kellene részesülnie a gyermek megszületésétől kezdő
dően, sőt már a terhesség idején.

A veszélyeztetett gyermekeket fogorvosi ellátásban kell 
részesíteni. 18-24 hónapos kor előtt feltétlenül szükség van 
fogorvosi vizsgálatra, amelyet rendszeres ellenőrzésnek kell 
követnie félévente, ill. legalább évente.

A már jól működő és bevált, pl. érzékszervi szűrésekhez 
hasonlóan működő rendszert kellene ezen a téren is kialakítani, 
aminek alapját képezi az az egyes fejlett országokban jól 
gyümölcsöző rendszer, amely szerint a térítésmentes ellátást 
ingyenes, rendszeres szűrővizsgálatokhoz kötik.

A szájhigiénés tanácsadást is minél korábban kell elkezdeni, 
amikor egyúttal a káros szokások elkerüléséről is beszélgetni 
lehet és tanácsokat lehet adni a helyes életmódra.
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9. Függelék

69/1995. (VI. 17.) Kormányrendelet
a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végre
hajtásáról rendelkező' 89/1990. (V.l.) MT rendelet módosí
tásáról
(részlet)
A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosítá
sáról és kiegészítéséről rendelkező 1992. évi IX. törvény 49. §- 
ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány
-  az Egészségbiztosítási Önkormányzattal egyetértésben -  a 
társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehaj
tásáról rendelkező, többször módosított 89/1990. (V.l.) MT 
rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:
l . §
Az R. 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/A. § (1) A biztosított és az eltartott hozzátartozója, valamint 
az a személy, aki jogosult a társadalombiztosítás egészségügyi 
szolgáltatásainak igénybevételére (a továbbiakban együtt: biz
tosított)
a) az egészségügyi alapellátás keretében jogosult
aa) betegsége esetén a háziorvos rendelése szerint a háziorvosi 
szolgálat szakképzett ápolója által nyújtott szakápolásra,
ab) a fogorvosi sürgősségi ellátás keretében a heveny gyulladá
sos és baleseti eredetű kórképek, illetve a népjóléti miniszter 
rendeletében meghatározott stomatológiai szakellátást igénylő 
szövődményes állapotok ellátására,
ac) a fogmegtartó gyermekfogászati ellátás keretében
-  gyermek és ifjúsági elsődleges megelőző fogászati ellátásra,
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-  plasztikus fogtömésre,
-  a foggyökér-kezelésre és a foggyökér gyulladásaival kapcso
latos következményes megbetegedések kezelésére,
-  íny; szájnyálkahártya elváltozásainak kezelésére,
ad) 18 éves korig a fogazati rendellenességek fogszabályozó 
kezelése keretében
-  a fogazati rendellenességek elsődleges megelőzését szolgáló 
kezelésre, ide nem értve ennek a fogorvosi szolgáltatáson túli 
fogtechnikai költségeit,
ae) a sorkatonák a fogorvosi alapellátás keretében az ab) pont
ban foglaltakon túl plasztikus töméssel történő kezelésre, egy- 
gyökerű fogak gyökérkezelésére, fogkő-eltávolításra és az 
ínyelváltozások kezelésére.”

45. sz. Módszertani levél:
A gyermekkori fogszuvasodás megelőzése
2., módosított kiadás*

A fogszuvasodás hazánkban elterjedtségét tekintve nép
betegség. A hazai epidemiológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy 
a gyermekeken és a serdülőkorúakon a fogszuvasodás inten
zitása 10 évenként megkétszereződik. A nemzetközi tapasztala
tok azt mutatják, hogy megfelelő komplex egészségüggyel 
nemzetközi mértékben foglalkozó szakemberek a fluoridok 
alkalmazását, a fogazatot kevésbé károsító táplálkozási szoká
sok elterjesztését és a helyes szájápolást tartják a primér pre
venció három alapvető pillérének. Ehhez szorosan kapcsolódik

* Központi Stomatológiai Intézet, a Fog- és Szájbetegségek Országos Inté
zete
1083 Budapest, Szentkirályi u. 40.
Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet 
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7/9.
Nemzeti Egészségvédelmi Intézet 
1062 Budapest, Andrássy út 82.
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a korai, gondozó jellegű gyermekfogászati ellátás, mely egyben 
szekundér és terciér prevenciónak is tekinthető. Ezek meg
valósítása hazánkban a 0-14 éves korú gyermekekre vonat
kozóan már nemcsak a szakemberek, de a társadalom igénye is. 
Fentiek megvalósítása érdekében elsősorban a gyermekorvosi 
(körzeti gyermekorvos, körzeti orvos) és fogorvosi (gyermek
fogorvos, fogorvos) alapellátás munkatársait, a védőnőket, az 
óvodai és iskolai pedagógusokat, a bölcsődei gondozónőket és 
az egészségnevelőket kell megfelelően informálni és meg
győzni, velük a legszorosabb, fegyelmezett együttműködést 
kiépíteni. A probléma megoldása azonban a szülők, hozzátar
tozók bevonását, de ezenkívül széles körű társadalmi össze
fogást is igényel.

I. A FOGBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE
1. A fogszuvasodás fluoridokkal való megelőzésének mód

szerei
A fluoridprevenció eredményességét a fogszuvasodás 
megelőzésében több évtizedes nemzetközi tapasztalatok 
igazolják. Megfelelő és hosszan tartó alkalmazás esetén, 
annak módjától és idejétől függően 30-60%-os kárieszre- 
dukció érhető el. Célszerű megemlíteni, hogy a fluoridok 
adagolásával kapcsolatban merültek fel aggályok és ellen- 
vélemények, ezek azonban alaptalanok. A kétségek egye
sekben még ma is élnek: vannak szülők, akik nem veszik 
szívesen a fluorid adagolását. Őket meg kell győzni arról, 
hogy igen alapos szakmai megfontolások előzték meg az 
intézményes fluoridadagolás bevezetését, és erre sem
miképpen sem került volna sor, ha bármi ártalma vagy 
kockázata lenne. Ha azonban egy-egy szülő ennek ellenére 
tiltakozna a Dentocar adása ellen, ezt tőle írásban kell 
kérni, a gyermeket a gyógyszer adásából ki kell hagyni és 
a szülői nyilatkozatot a gyermek dokumentációjához kell 
csatolni. A fluoridprevenció lehet általános és lokális. 
Előbbi esetben a fluoridokat a születéstől, de legalább a 6
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hónapos életkortól kezdve a maradó fogak áttörésének 
befejeződéséig belsőleg adagoljuk a fejlődő fog zománcára 
való hatás céljából. Lokális alkalmazás esetén a már áttört 
fogak zománcába épül be a fluorid, öblögetés, ecsetelés, 
zselék, fogpaszták alkalmazása útján. A lokális módszerek 
kiegészítik az általános alkalmazást.

1.1. A belsőleg alkalmazott fluoridok adagolása az elfogadott 
nemzetközi álláspont szerint a kárieszprevenció egyik leg
biztosabb, kollektiven alkalmazható módszere. A fluorid- 
dal dúsított víz és só alkalmazásának nagy előnye, hogy 
kollektív, automatikus és univerzális módszer. Hazánkban 
az ivóvíz fluordúsítás feltételei nincsenek meg. Amíg 
Magyarországon a sófluorozás nagyüzemi gyártástech
nológiája, illetve az egész országra kiterjeszthető szerve
zési problémái nem oldódnak meg, addig feltétlenül szük
séges a kollektív fluorprofilaxis más módszerének beveze
tése. Hazánkban jelenleg a fluoridtartalmú tabletták (Den- 
tocar tabletta: 0,5, mg NaF = 0,23 mg F“ és a Dentocar forte 
tabletta: 2,21 mg NaF = 1,00 mg F“) rendszeres adagolása 
oldható meg.
Erre elsősorban a gyermekközösségekben nyílik mód, 
ugyanis a 0-3 éves korúak kb. 15%-a, a 3-6 évesek mint
egy 80%-a nyer bölcsődei, illetve óvodai elhelyezést, az 
általános iskolában pedig az egész iskolás korosztály jól 
elérhető. A fluoridtartalmú tablettával való megelőzés rész
letes gyakorlati kidolgozása a helyi egészségügyi szak- 
igazgatási szervek működési területén a Prevenciós Ope
ratív Bizottságok feladata. A gyermekközösségbe nem járó 
gyermekek részére a fluoridtartalmú tablettát a gyermek
egészségügyi szolgálat szakorvosai, illetve (ahol ilyen nem 
működik) a körzeti orvosok rendelik térítésmentesen és ezt 
a gyermek törzslapján nyilvántartják. A gyermekközös
ségbe járó gyermekek esetében ügyelni kell a kettős ada
golás elkerülésére!
A fluoridtartalmú tabletták helyi adagolása csakis a lakos
ság által fogyasztott ivóvíz fluoridtartalmának pontos is
meretében lehetséges. Hazánk területén a lakosság által 
fogyasztott ivóvizek fluoridtartalmának meghatározása
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minden közigazgatási területen megtörtént és ennek adatai 
a területileg illetékes KÖJÁL-oknál és/vagy a Prevenciós 
Operatív Bizottságoknál rendelkezésre állnak.
Az ivóvizek fluoridtartalma szempontjából három cso
portot célszerű elkülöníteni. Az életkor függvényében a 
0,25 mg/liter F~-tartalom alatt teljes adag, a 0,25-0,75 
mg/liter Fatartalmú vizek esetében töredék adag adása 
indokolt (lásd táblázat). A 0,75 mg/liter vagy ennél több 
fluoridot tartalmazó ivóvíz esetében fluoridtablettát adni 
nem kell!
A 0,50 mg NaF-ot (F~ = 0,23 mg) és a 2,21 mg NaF-ot 
(F~ = 1,0 mg) tartalmazó tabletták napi adagolását az élet
kor és az adott terület ivóvizének literenkénti F“-tartal- 
mától függően a következőképpen javasoljuk:

Életkor Ha az ivóvíz fluoridtartalma

0-0,25 mg/liter 
(teljes adag)

0,25-0,50
mg/liter

0,50-0,75
mg/liter

0-2 éves 1 Dentocar tabl. 
(F- = 0,23 mg)

- -

2-4 éves 2 Dentocar tabl. 
(F“ = 0,46 mg)

1 Dentocar tabl. 
(F‘ = 0,23 mg)

-

4-6 éves 3 Dentocar tabl. 
(F- = 0,69 mg)

2 Dentocar tabl. 
(F~ = 0,46 mg)

1 Dentocar tabl. 
(F- = 0,23 mg)

6 éves kor felett 1 Dentocar forte 
tabl.

(F~ = 1,00 mg)

3 Dentocar tabl. 
(F‘ = 0,69 mg)

2 Dentocar tabl. 
(F“ = 0,46 mg)

A fluoridtartalmú tablettákat naponta kell adagolni. Ha az 
adagolás néhány napra megszakad, a kimaradt adagot nem 
szabad összegyűjtve pótlólag beadni.
Tekintettel arra, hogy azonos korú gyermekek között 
lényeges testsúlykülönbség lehet, kétes esetben tartsuk 
szem előtt, hogy az egy testtömegkilogrammra adható napi
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0,03 mg fluorid mennyiséget ne lépjük túl! Ca és Mg tar
talmú gyógyszerekkel egyidejűleg adva rosszul felszívódó 
CaF képződhet, más gyógyszerkölcsönhatás, gyógyszer- 
antagonizmus nem ismert.
Ahhoz, hogy egy 20 kg-os gyermek fluorbevitel miatt he
veny életveszélybe kerüljön, 4000 (helyreigazítást l. 3.1.3.) 
darab 0,23 mg fluoridot tartalmazó tablettát vagy 7 tubus 
fluoridtartalmú fogpasztát kellene elfogyasztania rövid 
időn belül. Ilyen mértékű fluorfogyasztás még különleges 
esetben is gyakorlatilag lehetetlen. Idült fluorózis lehető
sége csak huzamos többszörös túladagolás esetében áll 
fenn. Hazai ivóvizeink fluoridtartalmát véve tekintetbe, 
idült fluorózis kialakulásának veszélye azonban gyakor
latilag nem fenyeget, ennek ellenére kerülni kell a tartós 
túl-, illetve kettős adagolást.

1.2. A tablettának a fogszuvasodás gyakoriságát csökkentő ha
tása jelentősen fokozható a fogakra közvetlenül alkalma
zott, fluoridot tartalmazó készítményekkel. A szerves amin- 
fluoridot tartalmazó készítmények (pl. Elmex zselé és 
Elmex oldat) hatásosságukat tekintve kitűnnek a fluort 
szervetlen kötésben tartalmazó szerek közül. A helyileg, 
közvetlenül a fogakra ható fluoridtartalmú készítmények 
rendszeres használata mindenképpen összefér bármely 
„belsőleg” nyújtott fluoridadagolási módszerrel.
Az Elmex zselé jól alkalmazható kollektív profilaxis céljá
ból 5 évesnél idősebb gyermekeken óvodákban és iskolák
ban, valamint vényen történő rendeléssel otthoni haszná
latra is (lásd melléklet).
Gyermekközösségekben a zselé bedörzsölést először fog
orvos (szájhigiénikus) vagy erre kiképzett szakdolgozó irá
nyításával kell végezni. Megbízható begyakoroltatás után a 
bedörzsölést vezetheti szájhigiénikus vagy erre kiképzett 
iskolai vagy óvodai pedagógus is.
Otthoni alkalmazás esetén a bedörzsölést célszerű szülői 
példamutatással, felügyelet mellett végezni és a gyer
mekekkel néhány alkalommal gyakoroltatni.
5 éves kortól kezdve az egész életen át javasolható fluorid
tartalmú fogkrém használata, mely egyébként a helyileg
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alkalmazott Elmex zselé protektív hatását is előnyösen 
fokozza. 5 éven aluli gyermekeknek inkább bármilyen 
fluoridmentes vagy a kifejezetten gyerekek számára ké
szített, alacsony mennyiségű fluoridot tartalmazó „gyer
mekfogkrém” ajánlható.

2. A gyermekek fogazatát kevésbé károsító táplálkozás meg
valósításának irányelvei
A fogazat egészséges fejlődése szempontjából fontosak a 
fehérjék, a vitaminok és az ásványi sók. Emellett lényeges 
a táplálék konzisztenciája, melynek olyannak kell lennie, 
hogy rágásra késztessen.
A táplálkozáson belül a már áttört fogakra káros hatással 
vannak és a fogszuvasodás keletkezésében minden bi
zonnyal döntő szerepet játszanak a lepedékképző szén
hidrátok, különösen a répacukor. Ebben a vonatkozásban 
több tényező szerepel: a szénhidrátok fajtája (cukrok!), 
a szénhidrátok bevitelének mennyisége, a szénhidrát
fogyasztás gyakorisága és a szénhidrátok konzisztenciája. 
E tényezők közül a legkárosabb hatásúak a főétkezések 
között gyakran fogyasztott édességek. Ezeket a száj bak
tériumai savakká bontják, melyek a fogzománcot csaknem 
folyamatosan támadva korai fogszuvasodáshoz vezetnek. 
A rendelkezésre álló adatok szerint hazánk népességének, 
de különösen az óvodás korosztálynak egy főre eső évi 
cukorfogyasztása az ajánlható optimális cukorfogyasztás 
2-2,5-szeres.
Fentiek alapján a fogszuvasodás megelőzését a táplálko
zási szokások következő módon végrehajtott megváltoz
tatása útján segíthetjük elő az egyes életszakaszokban:

2.1. A terhesgondozás adta lehetőségeken belül elő kell segíteni 
a szájhigiénés nevelést mind az anyára, mind a születendő 
gyermekre vonatkozóan. A szoptatás fontosságának hang- 
súlyozása, az arra való gyakorlati felkészítés elsősorban a 
terhesgondozást végző orvos, illetve védőnő feladata.

2.2. Az egészséges fogfejlődést több okból is elősegítő szop
tatás érdekében -  újszülöttosztályokon, a csecsemőkkel
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kapcsolatos területi preventív tevékenységben -  az eddi
ginél nagyobb erőfeszítésekre van szükség:
-  A csecsemő legalább négy hónapos koráig anyamellről 
táplálkozzék.
-  A cumisüvegből való táplálást -  elsősorban a szoptatás 
időszakában -  lehetőleg el kell kerülni, megfelelő méretű 
és alakú pohárból, illetve kanállal a csecsemők jól táplál
hatok.
-  A gyermeket kezdettől fogva ne szoktassuk édes ízekhez. 
A csecsemőtápszerek külön édesítést nem igényelnek, a tea 
és a 2/3-os nyákos tej édesítésére csak 5% cukrot használ
junk.
-  A feltétlenül szükséges mennyiségű cukrot élelmiszerek
ben feldolgozva nyújtsuk. Cukros tea, szörp, esetleg szén
savas üdítők szinte egész napon át műanyagpalackból 
történő itatása -  mely nagyon elterjedt - , nagy kárt tehet az 
áttörő tejfogakban.

2.3. Kisgyermekkorban, amikor a tejfogak megjelennek, a 
gyermek fokozatosan olyan ételeket kapjon, amelyek 
rágásra késztetik. Az ételek pépesítése a tejfogak megje
lenésének függvényében 1 éves kor körül fokozatosan 
abbahagyható. 1 éves kor után vizet adjunk a szomjúság 
oltására, ne édesített teát vagy szörpöket.
Az étrendet úgy állítsuk össze, hogy az tartalmazza a 
szervezet számára szükséges összes biológiailag értékes 
tápanyagot (beleértve a vitaminokat, ásványi sókat), figye
lembe véve a gyermek korát.

2.4. Óvodás- és iskoláskorban az ételek konzisztenciája olyan 
legyen, hogy a rágószerv élettani működését optimálisan 
vegye igénybe, a gyümölcs bőségesen szerepeljen az ét
rendben.
Az óvodás- és iskoláskorú gyermekek megnövekedett 
cukorfogyasztásának oka elsősorban az édességfogyasztás 
gyakoriságának az emelkedése. Mivel a főétkezések között 
gyakran fogyasztott édesség a legkártékonyabb hatású a 
fogzománcra, ez magyarázza részben a fogszuvasodás ha
zai emelkedő tendenciáját. Ennek kiküszöbölésére a követ
kező módszerek állnak rendelkezésünkre:
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-  a főétkezéseken kívül fogyasztott édességek, szörpök 
mennyiségének minimálisra csökkentése, lehetőleg teljes 
kiküszöbölése, a szülők és pedagógusok megfelelő felvilá
gosítása, a gyermekkollektívákban édességgel való jutal
mazás, gyakori névnapi édességfogyasztások káros szoká
sának elhagyása útján;
-  törekedni kell arra, hogy szokássá váljék az édességfo
gyasztás utáni azonnali fogmosás, melynek célja, hogy az 
édesség szájban való tartózkodásának ideje megrövidüljön, 
savképző hatása minél rövidebb ideig érvényesülhessen;
-  a főétkezések között fogyasztott édességek helyett a 
külföldön már évtizedek óta alkalmazott, várhatóan ha
zánkban is forgalomba kerülő „fogkímélő” cukorpótló 
(xilit, szorbit) anyagokat tartalmazó édességek kínálatának 
biztosítása.
A gyermekeket ellátó általános körzeti és gyermekorvosi, 
védőnői, valamint fogorvosi szolgálat fontos feladata a 
gyermekközösségek étrendjének befolyásolása
-  az étrend tervezésében való közreműködés és
-  minőségének ellenőrzése révén.
A gyermekintézmények helyesen kialakított étrendje min
tául szolgálhat és kiváló lehetőségeket teremthet az étke
zéssel kapcsolatos korszerű ismeretek nyújtására (étrend 
kifüggesztése a bölcsődei, óvodai átadóban, folyosókon, 
étrendbemutatók stb.).
Mai ismereteink szerint az alacsony kariogén-potenciállal 
(fogszuvasodást előidéző hatással) rendelkező étrendek 
általános táplálkozási szempontból is megfelelőek és ajánl
hatók, ily módon a gyermekorvosi és fogászati megelő
zésre irányuló törekvések ebben a tekintetben azonosak.

3. A helyes szájápolás és a szájhigiénére nevelés módszerei
A megfelelő szájhigiéné jelentősen hozzájárul a fogszuva
sodás, az ínygyulladás, illetve a fogágybetegség megelő
zéséhez. Ennek érdekében e betegség létrejöttében döntő 
szerepet játszó lepedőket (plakkot) a fogakról el kell távo
lítani. A szájhigiénére való nevelés elsősorban a szülői ház
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feladata, de ezt még -  a nemzetközi tapasztalatok szerint 
is -  óvodai és iskolai ellenőrzött fogápolási gyakorlatokkal 
kell kiegészíteni. A fogmosás csak akkor lehet eredményes, 
ha az étkezést azonnal követi és édességfogyasztás után 
soha nem marad el.
A száj higiénére nevelés első lépése a helyes fogápolás 
módjának megtanítása. Az óvodai és iskolai fogápolási 
gyakorlatokat az első néhány alkalommal lehetőleg védő
nő, szájhigiénikus vagy (gyermek)fogszakorvos tartsa. 
A módszer elsajátítása után a foglalkozást óvodai, illetve 
iskolai pedagógus is vezetheti. A fogmosási gyakorlatokat 
évente 4—6 alkalommal célszerű végezni.
A szájhigiénés nevelést végzők kiképzését e feladatra az 
egyes közigazgatási területeken a Prevenciós Operatív 
Bizottság szervezi meg a gyermekfogászati prevenciós 
főorvos, illetve a (gyermek)fogorvosok közreműködésé
vel. A helyes fogápolás módszereit és az Elmex zselével 
történő bedörzsölés módját néhány órás továbbképzés 
keretében a szakdolgozók elsajátíthatják.

II. A KORAI GYÓGYKEZELÉS MEGVALÓSÍTÁSA 
A GYERMEKFOGÁSZATI ELLÁTÁSBAN

A komplex megelőző program igen fontos kiegészítője a 
fogszuvasodás kezdeti szakaszában történő mielőbbi szakszerű 
konzerváló kezelés. Mivel hazánkban kevés a gyermekfogásza
ti ellátásban részt vevő fogorvos, már a 70-es évektől 
fokozatosan sor került az ún. 3+2, 4+1-es gyermekfogászati 
ellátási módszer bevezetésére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy -  elsősorban az oktatási időben -  a felnőtt fogászati ellátás 
céljára szervezett fogorvosi munkaidő-kapacitás keretében a 
fogorvosok kötelesek a működési területükön élő gyermekeket 
rendszeres fogászati gyógykezelésben részesíteni -  a hét egy, 
illetve két napján -  azon területeken, ahol szervezett gyermek- 
fogszakorvosi ellátás nem működik.
A gyermekfogászati ellátás általános irányelve az évi kétszeri 
szakorvosi ellenőrzés és a teljes szükséglet ellátása. A komplex
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megelőzési program végrehajtása során a gyermekfogászati 
ellátás szervezett és rendszeres teljesítése különös figyelmet 
érdemel.

A gyermekfogászati gondozás
A rendszeres gyermekfogászati ellátás keretében (évente két 
alkalommal szűrővizsgálat és valamennyi szuvas fog gyógy
kezelése) feltétlenül szükséges a gyermekfogászati gondozás 
megvalósítása. A gyermekfogászati gondozást a gyermek- és 
ifjúsági ellátásban gondozást folytató egyéb szakemberekkel a 
megfelelő szinten koordinálni szükséges.
A gondozásba veendők csoportja azokból adódik, akiknek más 
megbetegedését rossz fogazati állapotuk súlyosbíthatja, vagy 
akik fogszuvasodás szempontjából „különlegesen veszélyez- 
tetett”-nek (lásd alant) minősülnek.
Elsősorban olyan megbetegedésben szenvedők kerüljenek gon
dozásra, akiknek betegségi állapotát az elhanyagolt szájhigiéné 
és a hibás, hiányos fogazat súlyosbíthatja. Különös figyelmet 
érdemelnek a vérképzőszervi (vérzékenyek feltétlenül!) és 
onkológiai, endokrinológiai, immunológiai vagy anyagcsere
betegségben (diabetes!)), reumás vagy más eredetű szív, kerin
gési és mozgásszervi, valamint vese vagy egyéb jelentősebb 
krónikus megbetegedésben, fejlődési rendellenességben szen
vedők. Megkülönböztetett gondozást kívánnak a mozgássérült, 
a szellemi és érzékszervi fogyatékos, valamint a pszichoszo- 
ciálisan veszélyeztetett gyermekek is. Mindezekre vonatkozóan 
a gyermek egészségügyi szolgálat, elsősorban a szakmailag 
illetékes klinikák, kórházi osztályok, szakrendelések, illetve 
szakgondozók javaslata és véleménye az irányadó.
A fogászati állapot szempontjából különösen veszélyeztetettnek 
tekintendők a fokozott kárieszhajlamúak. Ilyennek minősülnek 
azok a gyermekek, akiknek 7-nél több maradó fogát támadta 
már meg a fogszuvasodás (DMF = 7) és azok az 9-11 évesek, 
akiknek metszőfogain fogszuvasodás jelentkezik, valamint a 
fiatalkori fogágybetegségben szenvedők. Veszélyeztetettnek 
kell tekinteni a fogszabályozó-kezelésre szorulókat, valamint a 
kivehető és rögzített fogszabályozó készüléket viselőket.
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A gondozásba vett gyermekről „Fogászati Gondozási Törzs- 
lap”-ot kell kiállítani. A megfelelő ténykedési adatokat a 
kezelési napló megfelelő rovatába be kell írni és a tárgyidő- 
szakra vonatkozóan előírásszerűén jelenteni. A törzslapokat a 
rendelőben megfelelő, könnyen hozzáférhető módon kell tá
rolni. A berendelt és ellenőrzésen megjelent (3, legkésőbb 6 
havonta) betegen végzett vizsgálat eredményét és az elvégzett 
gyógykezelést minden alkalommal a törzslapon is rögzíteni 
kell. A kórlefolyást jelző leleteket (rtg., orvosi laboratórium 
stb.) a törzslap tasakjában célszerű megőrizni.

Melléklet
a szájhigiénés neveléshez és a fogmosás csoportos oktatásához.
A szájhigiénés nevelés célja a gyermekek rendszeres száj
higiénére szoktatása legalább 3 éves kortól és a helyes fog
mosási módszerre tanítása.
Fogmosási gyakorlatokat az óvodában és az iskolában -  a 
feladatot ismerő szakember irányításával -  évente négy-hat 
alkalommal tanácsos végezni. Az otthoni rendszeres fogmosás 
megkövetelése és ellenőrzése a szülői ház feladata. Ez azonban 
csak akkor lehet eredményes, ha a család valamennyi tagja is 
rendszeresen mos fogat.

1. Szervezési ajánlás
A gyermeknek legyen egy megfelelő fogkeféje kizárólag isko
lai, illetve óvodai használatra.
Amennyiben Elmex zselé bedörzsölés is történik, célszerű 
ehhez az otthon feleslegessé vált műanyag poharakat (jog- 
hurtos, tejfölös stb.) felhasználni.
A foglalkozások időpontját az intézmény vezetőjével előre 
egyeztetni kell.
A foglalkozások helye: osztályterem, illetve óvodai cso

portszoba és mosdó, időtartama kb. 
10-15perc,
tematikája legyen mindig előre 
meghatározott a különböző korcso
portok színvonalának megfelelően.
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2. Általános tudnivalók
Az alapos fogmosás legalább 2 percig tart.
A fogkefe legyen kisfejű, közepes keménységű, műanyag szálú, 
egyenes profilú.
A gyermekek a fogkefével csak kis körkörös mozgást végezze
nek. Az előre-hátra mozgatás legfeljebb csak a rágófelszínen 
megengedett.

3. Gyakorlati kivitelezés
A fogmosást lépcsőzetesen oktatjuk.
Az óvodában először az öblítést kell tanítani és gyakoroltatni. 
A szigorúan rendszeres kivitelezés döntő a siker szempontjából, 
ezért a tisztítást meghatározott sorrendben fogfelszínenként 
végezzük.
A tisztítandó fogfelszínek: rágófelszín,

külső felszín, 
belső felszín.

Minden felszínt jobb oldalon felül, hátul kezdjünk tisztítani.
3.1. Rágófelszínek: mindig a leghátsó fognál kezdjük és kis 

mozgásokkal jöjjünk előre,
felül jobb oldalon 10 másodperc,

bal oldalon 10 másodperc,
alul jobb oldalon 10 másodperc,

bal oldalon 10 másodperc, összesen
4x10=40 másodperc.

3.2. Külső felszínek: ismét a fogsor leghátsó fogánál kezdjük és 
kis mozgásokkal a szemfogig jövünk előre:
jobb oldali rágófogak, zárt fogsoroknál 10 másodperc, 
bal oldali rágófogak, zárt fogsoroknál 10 másodperc, 
szem- és metszőfogak felül 10 másodperc,

alul 10 másodperc,
összesen 4x 10 = 40 másodperc.

3.3. Belső felszínek: le, illetve fel -  az íny felől indulva a rágó
felszín felé mozgatjuk a fogkefét. Felül, jobb oldalon a 
hátsó fogaknál kezdjük, a fogkefével lefelé kell „söpröget-
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ni”. Fokozatosan jövünk előre -  a kéz közvetlenül az áll 
előtt van majd balra kanyarodunk.
Alul szintén a jobb oldalon, a hátsó fogaknál kezdjük, a 
fogkefét felfelé mozgatjuk és lassan előre jövünk -  a kéz 
közvetlenül az orr előtt van - , végül balra kanyarodunk. 
Mindegyik 20 másodperc, összesen 2x20 = 40 másodperc 

mindösszesen 40 + 40 + 40 = 120 másodperc.
3.4. Öblítés: fontos, hogy az öblítés erőteljes „pulzáló” pofa

mozgatással történjen.

4. Fluorid alkalmazása
A fluoridtartalmú Elmex zselét az alsó tagozatos osztályokban 
hetente egyszer, az óvodai nagycsoportokban kéthetente egy
szer -  lehetőleg tisztasági fogmosás után -  használjuk külsőleg 
a fog védelmére.
A zselé bedörzsölés módja megegyezik a helyesen végzett fog
mosás lépéseivel. Időtartama kb. 2 perc.
A fölösleges, nyállal híguló anyagot ki kell köpni (eldobható 
pohárba vagy mosdóba). A bedörzsölés után kb. egy-másfél óra 
hosszat sem öblíteni, sem enni nem szabad.

5. Figyelmeztetés -  figyeljünk a hibalehetőségekre
-  a gyermek fogja marokra a fogkefét,
-  a kefélés kis mozgásokkal történjen (a gyermekek szívesen 
csinálnak nagy mozdulatokat),
-  a különböző fogfelszínek kefélése leghátul kezdődjön és elöl 
is megtörténjen,
-  fluoridapplikálás esetén a gyermekek minél később köpjenek, 
hogy a fogak fluoros közegben maradjanak.

6. Anyagok, eszközök
-  fogkefe,
-  eldobható műanyag pohár,
-  Elmex zselé,
-  szalvéta vagy papírzsebkendő.
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A foglalkozásvezető részére:
-  bemutató fogsor a hozzá való fogkefével,
-  lepedékfestő tabletta,
-  kézi tükör,
- jó  és rossz fogkefék stb.

47. sz. Módszertani levél:
az egészséges csecsemő' táplálásának irányelveiről 
2., módosított kiadás

Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet 
1094 Budapest IX., Tűzoltó u. 7-9.

Összeállították: dr. Ádám Borbála, dr. Arató András, dr. Barna 
Mária, dr. Bodánszky Hedvig, dr. Dolinay Tamás, dr. Kósnai 
István, Mezeiné Odor Andrea, dr. Micskey Éva, dr. Polgár 
Marianna.

A csecsemőkor az emberi életnek biológiai szempontból külö
nösen fontos időszaka a gyors növekedés és fejlődés miatt. 
Ezért különös jelentőségű a megfelelő táplálék és táplálkozás 
biztosításának kérdése.
Ez az életkor fontos szerepet játszik a gyermek ízlésének kiala
kításában is.
A közelmúltban számos elmélet, kiadvány látott napvilágot a 
táplálkozásról. Szükségesnek tartjuk, hogy a nemzetközi és 
hazai kutatások, tapasztalatok, ajánlások alapján átértékeljük 
eddigi gyakorlatunkat és olyan útmutatást nyújtsunk, mely 
leginkább megfelel a jövő nemzedék egészséges fejlődésének, 
tekintettel van mindazon tényezőkre, amelyek meghatározó jel
legűek a későbbi táplálkozási szokások és ízlés kialakulásában, 
valamint erősítik az anya-gyermek kapcsolatot mind fizikai, 
mind pszichológiai értelemben.
Egységes szemlélet kialakítására kell törekednünk a táplálkozás 
élettani elvek szerinti betartása, és a táplálási módszerek terén. 
Csak így várható, hogy a jelenleg is gyakran észlelhető helyte
len szokásokat kiküszöbölhessük.
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A csecsemő helyes táplálásával kapcsolatos alapvető követel
mény, hogy a táplálék a csecsemő korának, fejlettségének és 
aktuális állapotának megfelelően:
1. mennyiségileg elegendő és minőségileg helyes összetételű,
2. biztonságos, a higiénés követelményeknek megfelelő,
3. könnyen elkészíthető és élvezhető legyen.
A szükséglet kiszabás:

Energia:
Az Sí-rendszer bevezetése óta az energiát kiloJoule-ban adjuk 
meg a korábbi kilokalória helyett 
1 kJ (kilojoule) = 0,238 kcal (kilokalória)
1 kcal = 4,2 kJ

Energiaigény:
Kortól és tápláltsági állapottól függően 350-500 kJ 
(60-120 kcal)/ttkg/nap 
Denzitás: 63-97 kcal/100 ml

Folyadékigény:
Kortól és tápláltsági állapottól függően 120-180 ml/ttkg/nap. 
Erősen függ a csecsemő vízháztartásától, a külső hőmérséklet
től, hasmenéssel járó megbetegedéstől stb.

Fehérje:
2,0 g/ttkg/nap (1,7-2,2 g/ttkg/nap)
A táplálék fehérjetartalma a csecsemő energiaszükségletének 
alig 10%-át fedezi, jelentősége a test felépítésében van.

Szénhidrát:
Az energiaszükséglet 40-50%-át tanácsos szénhidrátokkal 
fedezni, ez kb. 15-20 g/ttkg naponta.

Zsír:
Az anyatejes táplálás esetén a zsír az energiaszükséglet 50%-át 
fedezze (ezen belül 3% essentialis zsírsav legyen), ez kb. 3-4 
g/ttkg/nap-nak felel meg.

140



A vitamin-, ásványianyag- és nyomelemszükségletet lásd a 
függelékben.
A mindennapi gyakorlatban e számításokat általában nem kell 
elvégezni. Ha a táplálék minősége a kornak megfelel, elegendő' 
a szükséges mennyiség meghatározása. Általában 120-150 
ml/kg, de 6 kg testsúly fölött sem adunk napi 1000 ml-nél töb
bet.

A táplálás általános elvei 
Anyatejes táplálás 
A szoptatás
A szoptatás az egyedüli mód, amely képes ideális táplálékot 
biztosítani a csecsemő megfelelő növekedéséhez és fejlődé
séhez.
A szoptatás páratlan biológiai és érzelmi hatást gyakorol a cse
csemő és az édesanya egészségére, kapcsolatára.
Az egészséges, megfelelően táplálkozó anya teje optimális for
mában és arányban tartalmazza mindazokat a táp- és védő
anyagokat, melyek a fiatal csecsemő (4-6 hónapos korig) zavar
talan fejlődéséhez szükségesek. Az anyatejben lévő enzimek 
segítik az emésztést is és a tartós, kizárólagosan szoptatott gyer
mekek körében a későbbi életkorban ritkábban fordul elő 
allergiás megbetegedés, diabetes mellitus, obesitás, hypertonia. 
A WHO felkérésére az 1980-as évek elején végzett hazai 
reprezentatív felmérés adatai szerint hazánkban a szülő nők 
96%-a kísérli meg a szoptatást, de legtöbbjük már igen korán 
(3-4 hét) abbahagyja. Ma is az anyáknak mindössze 45%-a 
szoptat a csecsemő 4 hónapos koráig. Az utóbbi 8 év folyamán 
ez a szoptatási arány valamit csökkent.
Egybehangzó nemzetközi vélemény szerint a csecsemő szük
ségleteit 4-6 hónapos kor betöltéséig a kizárólagos szoptatás 
tökéletesen fedezi.
A szoptatási helyzet javítására irányuló egészségpolitika lehe
tővé kívánja tenni, hogy az anya egy-egy szoptatást gyermeke 
1 éves kora után is fenntarthasson.
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Az újszülött szülés után (fél órán belül) mellre helyezését kísérő 
pszichológiai és hormonális hatások serkentően hatnak a tejel
választásra és a későbbi sikeres szoptatásra.
Az anya és újszülött 24 órás együttlétét biztosító intézmények
ben (rooming-in-rendszer) az anya igény szerint szoptathatja 
csecsemőjét. Az igény-szoptatással fedezhető a csecsemő 
folyadék és tápanyag-szükséglete. Külön teáztatni nem kell, 
egyébként is helyesebb tea helyett a felforralt és tiszta víz adása, 
ha valamilyen okból extra folyadék szükséges. A szoptatás 
helyes módjának elsajátítása (1. függelék) és az igény szerinti 
(akár éjszakai) szoptatás biztosítja az anya neuroendokrin-rend- 
szerének megfelelő stimulálását, a tejelválasztás fenntartását és 
a gyakran előforduló problémák (mell túltelődés, bimbósérülés 
stb.) megelőzését.
Az anyatej összetétele dinamikusan változik (gesztációs kor, 
csecsemő életkora, napszak, a szopás megkezdésétől eltelt idő), 
és döntően befolyásolja az anya táplálkozása.
A csecsemő a szopások kezdetén alacsonyabb energiatartalmú, 
laktózdús, ún. előtejet (nem a colostrum) fogyaszt, míg a szopá
sok vége felé zsírdús, magas energiatartalmú ún. utótejet, ezért 
fontos, hogy ne korlátozzuk a szopás idejét, legyen ideje a cse
csemőnek „teljesen” kiüríteni a mellet.
A szoptató anyának eredeti energiaszükséglete 25-30%-ával 
(600-700 kcal) kell többet fogyasztani, de ha túlsúlya van, erre 
nincs szükség. Növekszik vitamin- és ásványianyag-szükség- 
lete (C-, A-, D-vitamin, Folsav, Ca, P, Mg, Fe, Zn) is.
A megnyugtatásra szolgáló cumi, a bimbóvédő, a cumisüveg
ből való pótlás, hozzátáplálás megzavarja a csecsemő szopás
készségét, ezért a szoptatott csecsemőnél használatuk kerü
lendő.

Kevert és mesterséges táplálás
Az orvos, a védőnő és a szülő aktív részvételével néhány napig 
(3-6 nap) fokozott gyakori szoptatás és/vagy fejés ellenőrzése 
után a csecsemő súlygyarapodásának és általános állapotának 
figyelembevételével döntse el, hogy a szopás fedezi-e a cse
csemő szükségletét, vagy kiegészítést kell adni. A csecsemő
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életkorától függően úgynevezett adaptált*, illetve részben adap
tált, gyárilag összeállított tápszer adása javasolt. A tápszerek 
előnye mikrobiológiai tisztaságuk, meghatározott vitamin-, 
nyomelem- és ásványianyag-tartalmuk, mennyiségi és minősé
gi összetételük stabilitása. A tápszerek többsége tehéntejből 
készül, ezért azoknak a csecsemőknek, akiknek örökletes hajla
muk lehet allergiás megbetegedésre, speciális hypoantigén 
vagy hypoallergén csecsemőtápszer adása ajánlott. Kis súlyú és 
4 hónap alatti csecsemőnek szója alapú tápszer adását ne java
soljuk kedvezőtlen aminosav összetétele és allergizáló hatása 
miatt. A tej hígításokat kerüljük, de 6 hónapos kor alatt sem
miképpen ne adjuk. Ha mégis tejhígítás rendelésére kényszerü
lünk, a hígítást rizsnyákkal kell elkészíteni. 2/3-osnál hígabb tej 
adása súlyos szakmai hiba.
Bármilyen kevés teje van az anyának, először mindig szop
tasson és csak azután adjon pótlást, kanállal vagy pohárból itat
va. Idegen női tejet pasztőrözve (65 °C 20 percig), ne for
ralva adjuk a csecsemőnek. Megfelelő súlygyarapodás és fej
lettség esetén 8-10 hónapos kor körül már nem kell hígítani 
a tehéntejet. A hígítatlan tehéntej mennyisége ne haladja meg a 
napi 600 ml-t.

Az elválasztás
Az elválasztást indokolja: ha már a fejlődést és táplálékszük
ségletet az anyatej vagy tápszer önmagában nem elégíti ki. Az 
elválasztás időpontja a csecsemő szükségletének megfelelően, 
kb. a 4-6 hónapos kor. Az elválasztást fokozatosan kell végre
hajtani, hogy a csecsemő szervezete és az anya-gyermek kap
csolat ne szenvedjen kárt.

* - Adaptált tápszer: ún. anyatejpótló, szénhidrátként csak laktózt tartal
maz. Kazein/savó aránya: 60/40. Adása az első élethetekben javasolt.
-  Részben adaptált tápszer: a laktóz mellett más szénhidrátot is tartalmaz 
Kazein/savó aránya: 50/50. Adása 5-6 hónapos korig javasolt.
-  Elválasztási tápszer: többféle szénhidrátot tartalmaz, polysacharidokat is. 
Kazein/savó aránya: 20/80. Adása 5 hónapos kor felett javasolt.
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Az új táplálék adása a délelőtti vagy déli szoptatás előtt kis 
mennyiséggel (10-20 g) történjen. Általában 1-3 hét alatt lehet 
egy szoptatást helyettesíteni. Legutoljára a reggeli, ill. az esti 
szoptatást hagyjuk el.
Az első hozzátáplálásra hazánkban gyümölcs, főzelék és vassal 
dúsított gluténmentes cereália javasolható. Új táplálékféleségek 
beépítése 1-2 hét különbséggel kövessék egymást. 
Gyümölcsök közül elsősorban az alma, őszibarack ajánlatos, de 
adható a szezonnak megfelelően cseresznye, meggy, körte stb. 
is. Banánt, paradicsomot, déli gyümölcsöket később, 6-7 hóna
pos kor után adjunk.
A gyümölcsöt előbb lé formájában, majd turmixolva készítsük. 
Kerüljük az aprómagvas, nehezen tisztítható gyümölcsöket 
(kiwi, eper, málna stb.).
Gyárilag készített bébiitalok adása egyenértékű az otthon 
elkészített gyümölcsével.
A főzelékfélék bevezetése a következő sorrendben javasolt: 
burgonya, sárgarépa, brokkoli, saláta, kelbimbó, spárga.
A főzelékek berántása nem szükséges, sűrítésére burgonya hoz
záadása elegendő. Mirelit főzelékfélék bébiétel készítésére fel- 
használhatók, valamint kész bébiételek adása sem kifogásol
ható, azonban nem megfelelő a konzervek és kompotok adása. 
A vashiány megelőzése céljából a főzelék bevezetését köve
tően, 6 hónapos kor felett hús adása javasolt (baromfi, máj, vö
rös hús: pl. marhahús).
6-7 hónapos kortól a főzelékbe (kb. 1 deciliterhez 1 teáskanál) 
olaj adása ajánlott. Állati zsír használata nem megfelelő. 
Cereáliák közül a gluténmentes gabonafélék 4-6 hónapos 
életkor között, gluténtartalmú ételt a coeliákia súlyos formájá
nak megelőzésére csak 6-8 hónapos kor után adunk.
Az egyre nagyobb számban előforduló ételallergiák elkerülé
sére színtejet, tejterméket és tojássárgáját 8 hónapos kortól, 
tojásfehérjét pedig 1 éves kor után adjunk.
Amikor a csecsemő már biztosan ül, „majszolni” képes, felnőtt 
felügyelete mellett puha ételt, pl. főtt almát, később a rágásra 
szoktatás céljából kenyérhéjat, kiflivéget adhatunk. Fel kell 
hívni a figyelmet az aspiratio veszélyére.
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A csecsemők itatása csak szomjoltásra és nem megnyugtatásra 
szolgáljon. A gyógyteák és cukros gyümölcslevek adása cukor 
és esetleges pollentartalmuk miatt meggondolandók. Helyettük 
forralt majd lehűtött vizet alkalmazzunk.
Világszerte terjed a vegetáriánus étrend. Csecsemő- és kisded
korban ez megengedhetetlen, mert az egészséges szomatomen- 
tális fejlődéshez elengedhetetlenül szükséges essenciális 
aminosavakat és zsírsavakat nem biztosítja és vas-, cink-, ill. 
Bp-vitamin-hiány is kialakulhat.
Amennyiben a szülő nem befolyásolható, a vegetáriánus étrend 
fehérjedúsabb szemi-vegetáriánus, csecsemő táplálására alkal
mas szójakészítmények, vagy a lacto-ovo változatot kell érvé
nyesíteni.
Alternatív táplálkozású anya csecsemőjét különös gonddal kell 
megvizsgálni táplálkozási hiány tünetei szempontjából.

Fűszerek, ízesítők használata
Legelterjedtebb ételízesítőnk a só, melynek túlzott alkalmazása 
káros lehet a későbbi életkorban.
Az ételek külön ízesítését a csecsemő általában nem igényli, ha 
mégis, használjunk természetes ízesítőket mint pl. a petrezse
lyem, zeller, kapor. Erős fűszereket mint pl. paprika, bors, ecet, 
torma, mustár, ketchup stb. ne adjunk.
Méz adása az esetleges pollentartalma miatt csak 1 éves kor 
után ajánlott. Mákot, diót, mogyorót, mandulát 1 éves kor alatt 
még őrölve se adjunk.
Az elválasztás módja, kivitelezése az anyatejjel és korának 
megfelelő tápszerrel táplált csecsemőknél azonos elvek alapján 
történik.

Összefoglalva: Az elválasztás nagy változás. Fontos, hogy fo
kozatosan, lassan történjen a csecsemő somato-mentális fejlő
désének megfelelően és ne okozzon pszichés sérülést sem.
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A módszertani levél függelékei:
I. „A Szoptatás Népszerűsítése, Támogatása, Elősegítése” című 
WHO/UNICEF közös állásfoglalásának összefoglalása.
II. A szoptatással kapcsolatos technikai tudnivalók.
III. A női tej és a tehéntej összetétele.
IV. A csecsemő energia- és folyadékszükségletének kiszámí
tása.
V. Napi nyomelem- és vitaminszükséglet.
VI. Fehérje- és energiaszükséglet egyéves korig.

I. „A Szoptatás Népszerűsítése, Támogatása, Elősegítése” 
című WHO/UNICEF közös állásfoglalásának összefogla
lása.
A SZOPTATÁSRÓL
Az elmúlt évtizedekben a világ számos országában különböző 
gazdasági és kulturális tényezők hatására a szoptatás gyako
risága és időtartama csökkent. Szerepet játszott ebben a folya
matban az egyre jobb minőségű tehéntejalapú tápszerek nyúj
totta biztonság és függetlenség érzete és nem utolsósorban a 
tápszerekkel kapcsolatos marketingtevékenység (reklám) is.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ Gyermek
alapja (UNICEF) a világ gyermekeinek életben maradási esé
lyeit lényegesen növelő programok közé sorolva határozta el, 
hogy a szoptatás és az ehhez szükséges kórházi feltételek 
kialakításának ösztönzésével megteszi az első lépéseket egy 
„baba-barát” környezet kialakítása felé.
Kétségtelen, hogy a szoptatás csökkenése igazi életveszélyt a 
rossz vízhigiénés viszonyokkal rendelkező országokban jelent 
a csecsemők számára. Mégis számos fejlett ország egészség- 
ügyi kormányzata és számos nemzetközi szakmai testület dek
larálta a szoptatás kiemelkedő jelentőségét és fogadta el 
A Szoptatás Népszerűsítése, Támogatása, Elősegítése című 
kiadványt, amely az anya- és gyermek-egészségügyi intézmé
nyek különleges szerepét kihangsúlyozva 10 lépésben foglalja 
össze a sikeres szoptatáshoz szükséges tennivalókat.
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Az első 2 pontban az anya- és gyermek-egészségügyi intézmé
nyek minden dolgozója által megismert és elfogadott, szoptatás 
elősegítő, írásban foglalt „szoptatáspolitika” (a szoptatással 
kapcsolatos irányelvek és gyakorlat) fontosságát hangsúlyozza. 
A program sikerének feltétele az összes dolgozó (beleértve a 
technikai személyzetet is) elméleti és gyakorlati felkészítése, a 
feladatok személyre szabott meghatározása és a szoptatással 
kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása. Fontos, hogy a program 
hatékonysága időközönként értékelésre kerüljön.
A várandós anya számára személyiségének, szociális helyzeté
nek, kulturális szintjének és szoptatással kapcsolatos beállí
tottságának figyelembevételével egyénre szabott gondozást kell 
biztosítani. Ennek során minden szoptatással kapcsolatos elmé
leti és gyakorlati ismeretet meg kell kapnia (táplálkozás, do
hányzás, alkohol, gyógyszerfogyasztás, előápolás, testi-lelki 
felkészülés a szülésre).
A 4-9. pontokban a szülészeten és újszülöttosztályon köve
tendő szoptatás elősegítő gyakorlatról van szó:
A vajúdás és szülés közben szerzett élmények (komfort vagy 
diszkomfort, biztonságérzet, nyugtatok, fájdalomcsillapítók) 
messzemenően befolyásolják a szoptatással kapcsolatos mo
tivációt.
A szülés utáni első félórában történő mellretétel, a bőr-bőr és 
szem-szem kontaktus biztosítása, az anya és újszülöttje 24 órás 
együttléte, a csecsemő igényeinek megfelelő, technikailag jól 
kivitelezett, időben nem korlátozott mellről táplálás megala
pozza a későbbi eredményes szoptatást.
A kizárólagos szoptatás azt jelenti, hogy az egészséges újszülött 
semmiféle kiegészítő táplálékot sem kap, bármiféle folyadék 
vagy energia-kiegészítésnek csak orvosi indoka lehet.
Fontos, hogy az anya tisztában legyen azzal, hogy a tejelválasz
tás a kórházból való hazabocsátáskor még nem stabil, ezért a 
csecsemő a szülés után elvesztett súlyt gyakran 2, de előfordul, 
hogy 3 hét múlva hízza vissza.
A csecsemő igénye szerinti szoptatás kezdetben napi 8-10 
szoptatást is jelenthet, azonban hamarosan, általában 1 hónap 
alatt „beállnak” egy sokkal ritkább szopási ritmusra.
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A kizárólagos igény szerinti szoptatásnál általában nincs szük
ség szoptatás utáni fejésre. Meg kell azonban tanítani a mell 
rendszeres kiürítésére azokat az anyákat is, akik valamilyen ok 
miatt el vannak különítve gyermeküktől.
A 9. pont ellenjavallja bárminemű cumi használatát, mert 
megzavarja a természetes szopási reflexet. A cumi szopása 
sokkal könnyebb, felületesebb ráharapást igényel, ezért a mell
ről való szopásnál sem következik be a tejöblökre való ráhara- 
pás, amely viszont rendkívül fontos a tejkiáramláshoz.
A 10. pont a szoptatást támogató öntevékeny anyacsoportok 
jelentőségére hívja fel a figyelmet.
A szoptatásban tapasztalt és sikeres anyák nagy segítséget 
tudnak nyújtani a „kezdő”, kevés önbizalommal rendelkező 
anyáknak problémáik megoldásában és a szoptatáshoz elsősor
ban szükséges önbizalom erősítésében.

A szoptatással kapcsolatos technikai tudnivalók

Felkészülés a szoptatásra
A terhesség alatt figyeljünk arra, hogy nincs-e az anya emlőin 
valamilyen anatómiai rendellenesség.

Hoffmann-technika Bimbókiemelő

148



Lapos vagy befelé fordult mellbimbó esetén javasolt a „Hoff- 
mann-technika”, mellyel a bimbóudvar területe kissé megnyújt
ható, a bimbó jobban ki tud emelkedni vagy pedig az utolsó tri- 
meszterben melltartóban viselt bimbókiemelő segíthet a prob
léma megoldásában.
Nagyon fontos, hogy semmiféle kellemetlenség, fájdalom ne 
párosuljon a szoptatáshoz. A korábbi időkben oly sokszor alkal
mazott emlőbimbó edzése nem javasolt. A kutatások azt iga
zolják, hogy a bimbósérülés elsődleges oka a helytelen pozíció 
és mellrehelyezés.
A terhesség alatti kolosztrum kipréselése nincs hatással a ké
sőbbi tejelválasztásra, ezért nem célszerű végezni.

Az emlő ápolása a szoptatás alatt
A megfelelő napi tisztálkodás, illetve szükség esetén meleg
vizes lemosás elegendő, tekintettel arra, hogy a bimbóudvar 
területén található Montgomery-mirigyek terméke védelmet 
nyújt.
A fertőtlenítő oldatok és szappan túlzott használata a bimbó
sérülés előfordulását fokozhatják. A krémek, olajok, ecsetelők 
alkalmazása is hatástalannak bizonyulnak a bimbósérülések 
megelőzésében, kezelésében. A helyes pozícióra és mellre- 
helyezésre kell fokozottan odafigyelni, ha ilyen probléma 
felmerül.

A szoptatás módja
Helyezkedjen el az anya kényelmesen. Tartsa a csecsemőt mell
magasságban megfelelően alátámasztva, teljesen az anya hasa 
felé fordulva úgy, hogy füle, válla, csípője egy vonalban legyen. 
Lehet szoptatni fekve vagy ülve.

A csecsemő mellrehelyezése
A helyes mellrehelyezés elengedhetetlen ahhoz, hogy a cse
csemő hatékonyan szopjon, és hogy a bimbósérüléseket meg
előzzük. A mell megtámasztásánál ügyelni kell arra, hogy „C” 
alakban történjen (hüvelykujj a bimbóudvar felett, a többi ujj az 
emlő alatt) és nem a nálunk hagyományos „olló”-tartásban. így 
biztosítható, hogy a bimbóudvar alatti tejöblökből a tej szaba
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dón kijusson. Megérintve a gyermek alsó ajkát a mellbimbóval, 
várjuk meg, míg nagyra nyitja a száját (mintha ásítana), majd 
határozott mozdulattal húzza az anya magához a csecsemó't. 
A csecsemő' akkor szopik hatékonyan, ha a bimbó mögötti 
területből legalább 2,5 cm-t is a szájára vesz, ajkai kifordultak, 
nyelve félkörben simul a mellhez, az orrhegye és az álla érinti 
az emlőt, az állkapocs izmai ritmikusan működnek és ez kiter
jed egészen a fülekig, hallható, látható a csecsemő nyelése 
legalább 5-10 percen át.

Az emlő kiürítése fejéssel
Ha az anya igény szerint szoptat, fejésre csak bizonyos esetek
ben lehet szüksége, amelyek a következők:
-  a tejképződés fenntartására, ha a szoptatás valamilyen okból 

nem lehetséges (pl.: beteg csecsemő vagy anya),
-  a mell túltelődésének enyhítésére,

Női tej és a tehéntej összetétele

Alkotórészek Női tej 
g/100 ml

Tehéntej 
g/100 ml

Fehérje Kazein 0,4 2,8
Savó fehérje 0,8 0,2
Összfehérje 1,2 3,0

Zsír Összzsír 3,5 3,5
Telítetlen
zsírsav

0,35 0,1

Szénhidrát Laktóz 6,2 4,5
Oligoszacharid 1,3 -

Összesen 7,5 4,5

Ásványi anyag 0,2 0,8

Energiaérték 70 65
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N a p i n y o m e lem szü k sé g le t  (R D A s 1989)*

Életkor
hónap

Réz
mg

Mangán
mg

Fluoride
mg

Chrom
Fg

Molybdén
Fg

0-6 0,4-0,6 0,3-0,6 0,1-0,5 10-40 15-30
6-12 0,6-0,7 0,6-1,0 0,2-1,0 20-60 20^10

Napi vitaminszükséglet (RDAs 1989)*

Vízben oldódó

Élet- Hossz Súly c- Thia- Ribo- Niacin B,- Folsav B.,-
kor vitamin min flavin vitamin vitamin

hónap (cm) (kg) mg mg mg mg mg gg gg

0-6 60 6 30 0,3 0,4 5 0,3 25 0,3

6-12 71 9 35 0,4 0,5 6 0,6 35 0,5

Zsírban oldódó

Életkor
hónap

Hossz
(cm)

Súly
(kg)

A-
vitamin

Itg

D-
vitamin

Fg

E-
vitamin

Fg

K-
vitamin

Fg
0-6 60 6 375 7,5 3 5

6-12 71 9 375 10 4 10

Napi ásványianyag-szükséglet (RDAs 1989)

Életkor
hónap

Hossz
(cm)

Súly
(kg)

Na
mg

Cl
mg

Cal-
cium
mg

Phos-
phor
mg

Magne-
sium
mg

Vas
mg

Zink
mg

Jodid
gg

Sze
lén
gg

0-6 60 6 120 180 400 300 40 6 5 40 10

6-12 71 9 200 300 600 500 60 10 5 50 15

* RDAs Recommended Dietary Allowances USA 1989
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F eh ér je- és e n e rg ia sz ü k sé g le t  e g y év e s  k orig

Életkor/
hónap

Átlagos fehérje
szükséglet 
g/kg/die

Átlagos energiaszükséglet

kJ/kg/die kcal/kg/die

0 2,50 520,8 124,0

1 2,25 487,2 116,0

2 1,82 457,8 109,0

3 1,47 432,6 103,0

4 1,34 415,8 99,0

5 1,30 405,3 96,5

6 1,30 399,0 95,0

7 1,25 396,9 94,5

8 1,25 399,0 95,0

9 1,25 415,8 99,0

10 1,15 420,0 100,0

11 1,15 438,9 104,5

-  a tejképződés fokozása céljából,
-  anyatejgyűjtés céljából.
Mindezek ellenére a fejés módját minden szoptató anyának meg 
kell tanulnia. A kézi fejés hatékonyabb, mint a különböző' fel
építésű pumpákkal történő' fejés. A pumpák használata higiénés 
óvatosságot kíván.



Tárgymutató

A
abrazív anyag 83 
acrodermatitis enteropathica 

97
adenoidos arc 32 
AIDS 110 
ajak, betegségek 96
-  fuliginosus 96 
ajakhasadék 94 
angulus infectiosus oris 96 
anticariogen hatás 73 
arcduzzanat, fog eredetű 77
-  nem fog eredetű 77 
aszimmetria 38

B
baktériumflóra, felső légúti 55
-  rezidens 55
-  száj üreg 54
-  tranziens 55
beavatkozás, szájsebészeti 44 
bimbó kiemelő 148 
bolus 52 
bulla 119

C
caries 59
-  incipiens 60

-  incipiens zománc 57
-  következményes betegsé

gek 62
cariesfrekvencia 67 
cariesintenzitás 67 
cariesstatus 16 
cement 24, 25 
cementobi ast 25 
cinkhiány-szindróma 98 
cukorpótlók 73, 133
-  csoportosítás 75 
cumisüveg-szindróma 60

D
demineralizáció 51 
dens connatalis 30 
dentin 22, 25 
dentitio, difficilis 28
-  praecox 26, 30
-  tarda 26, 29 
Dentocar 89, 128 
diphtheria 108 
DMF-fog, megoszlás 16

E, É
ectopia 42
egészségnevelés, módszertani 

alapelvek 69
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elhárító mechanizmus 26
-  specifikus és nem speci

fikus 52
ellenőrzés, fogpótlást viselők 

47
Elmex 130 
eltérés, állcsonti 37 
elválasztás 143 
embrionális ártalom 35 
emlő kiürítése 150 
emlőápolás 149 
epidermolysis bullosa heredi- 

taria 100 
ethmoiditis 49 
étrend, fogkímélő 72

F
fejlődési rendellenesség 94 
felületaktív anyagok 83 
fertőző betegségek, száj

tünetek 107 
flóra, vegyes 54 
fluorid adása 87, 90 
fluoridtartalom, ivóvízben 

129
fluorózis 130 
fluortérkép 89 
foetor ex őre 105 
fog, baleseti sérülés 45
-  eltérések 42
-  fejlődési rendellenesség 30
-  alaki eltérés 30
-  számbeli eltérés 30
-  szerkezeti 30 
fogágy, részei 26 
fogak, előretörés 23
-  fejlődés 22
-  részei 24, 25

fogápolás, helyes 134 
fogászati finanszírozási rend

szer 17
fogazat, Disgnath 35
-  Eugnath 35 
fogcsíra 22 
fogcsíragennyedés 47 
fogfrász 28
foggóc 49 
fogideg elhalása 62 
fogívszú'kület 32 
fogkefe 80
-  elektromos 80 
fogkő 57 
fogkrém 83 
fogléc 22
fogmedernyúlvány 24 
fogmosás, helyes 81, 82 
fogmosási gyakorlatok 136 
fogorvosi vizsgálat, csopor

tos 85
-  egyéni 85 
fogpótlás 47 
fogselyem 83 
fogszabályozás 35
-  célja 43
-  megelőző 43
-  módszerek 43 
fogszabályozó készülék 44 
fogszuvasodás, gyermekkori

51
fogtisztító eszközök, járu

lékos 83 
fogváltás 50 
fogzacskó 22 
fogzás 26, 28 
foramen apicale 25 
főszerek 145
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G, Gy
gingiva 26 
gingivitis 28 
-catarrhalis 101
-  hyperplastica 101
-  ulcerosa 101
-  eruptiós 28
gingivostomatitis herpetica et 

ulcerosa 99 
gótikus szájpad 96 
granuloma 62
gyermekfogászati ellátás 135 
gyógykezelés, korai 134 
gyógyszermellékhatások 

kezelése 119 
gyökér 22
-  részei 24 
gyökérhártya 24, 26 
gyökérhártyarost 26 
gyulladás, alveolaris csonton

62
-  csonthártyán 62
-  szövetközti 62

H
hámtapadás 26 
hányás 115
harapás, bulldog 32, 37
-  distal 32
-  eltérések 39
-  kereszt- 39, 42
-  mély 39
-  mesial 37
-  nyitott 32, 39 
herpangina 99 
herpes labiális 97 
hidroxilapatit 24 
hypopituitarismus 29 
hypothyreoidismus 29

I,í
illatosítok 83 
impetigo contagiosa 97 
intrusio 45 
izomgyakorlatok 43 
íny 24
-  részei 26 
ínybetegségek 101 
ínyelváltozások 116 
ínygyulladás 61 
ínyhyperplasia 119

K
Kawasaki-szindróma 100 
kémiai anyagok 83 
kéz-láb-száj betegség 100 
kezelés, időtartama 45
-  periódusok 45 
Koplik-foltok 99 
korona 22
-  részei 24
közösségi nevelés, szájhigié

nére 84

L
lingua, geographica 102 
-scrotalis 102 
lues, congenitas 96 
-gyermekkori 111

M
macrodontia 31 
macroglossia 103 
-pseudo- 104 
matéria alba 56 
mellrehelyezés 149 
mérgezések, antidotumok 116
-  fajtái 116
metszőfog, -előreharapás 42



metszőfog, túlharapás 39 
microgenia 38 
micrognathia 38 
morbilli 108

N, Ny
neurovascularis köteg 25 
nyak, részei 24 
nyál 51
nyálelválasztás 53 
nyálmirigy, funkciót befolyá

soló tényezők 53 
nyáltermelés, fokozott 53 
nyálzás 115 
nyelv, betegségek 101
-  fehér málna- 105
-  fehér szőrös 105
-  fekete szőrös 105
-  lenőtt 101
-  lepedékes 104
-  száraz 104
-  vörös 105 
nyelvfék 102 
nyelvöltögetés 102

O , 0
occlusio, traumás 42 
odontoblast 25 
ollóharapás 35 
oltások, életkorhoz kötött 

112
-  közötti intervallumok 113 
osteomyelitis 47
öblítés, fluoridtartalmú 91

P
parodontitis 62, 86 
parodontium 26

parotitis epidemica 108 
pellicula 56 
periodontitis 62 
pertussis 109 
plakk, dentalis 57
-  képződést elősegítő ténye

zők 57
-  subgingivalis 57
-  supragingivalis 57 
prevenció 17 
-fluoriddal 88, 90, 127
-  szisztémás 89
-  komplex fogászati 21
-  szájhigiénével 76
-  szekunder 91
-  szervezési modell 92
-  táplálkozás-átalakítással 70
-  tercier 91
-  terhességben 91 
prevenciós program, komp

lex 64
-  primer 61, 68
-  alappillérek 68 
progenia 32, 37 
prognathia 32, 37 
protrusio 39 
pulpa 24, 25 
pulpitis 62

R
rachitis 29 
rágás 73, 132
-  hiánya 32 
rágóizom 35 
ranula 102
receptorok, ízérző 52, 53
-  kemo 52 
remineralizáció 51
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rendellenesség, fogazati, 
öröklött 31

-  szerzett 32 
retentio 42 
retrusio 39 
rögzítőszalag 24 
rubeola 107

S, Sz
scarlatina 107 
scarlatinás angina 100 
sinusitis 62 
Stenon-vezeték 100 
Stevens-Johnson-szindróma 97 
stomatitis 116
-  aphthosa 99, 105 
sulcus 26 
syphilis 110 
szagjellegzetes 115 
száj- és körömfájás 100 
szájhigiéne 131, 133 
szájhigiénére nevelés 79 
szájhigiénés oktatás 69 
szájnyálkahártya, betegségek

98
szájnyitóizom 35 
szájpadhasadék 94 
száj penész 98 
szájszárazság 54, 116, 119 
szájtünetek, gyógyszermel

lékhatások esetén 118
-  kísérő' 105
-  mérgezésekben 115 
szájüreg, betegségei 94 
szájüreg-elváltozás szindró

mái 96
szájzár 98 
szájzáróizom 35

szájzuhany 80 
szénhidrátok 131 
szervezet betegségei 32 
szoptatás 131, 141, 146
-  elmaradása 32
-  módja 149 
szűrés, fogászati 120

T
tápanyagszükséglet, csecse

mő esetében 151 
táplálás, anyatejes 141
-  csecsemő- 140
-  kevert és mesterséges 142 
táplálkozás, fogkímélő 131 
tápszer, adaptált 142 
tejfogbimbó 22
tejfogív, felső 27 
tejösszetétel 150 
tetanus 110 
21-trisomia 29

U
ujj szopás 32 
uvula bifida 96

V
varicella 108
védőoltások, kontraindiká

ciók 114

Z, Zs
zománc 22
-  elemei 24 
zománchypoplasia 30 
Zovirax 97 
Zymafluor 90 
Zsigmondy-kereszt 31
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Rodé, Magdolna: Diseases of the órai cavity in childhood

The author as practising pediatrician in the pást decades col- 
lected several data and personal experience in the above topic. 
Thebook contains the following: diseases of different parts in 
the órai cavity, development of the teeth, primary teeth farm
ing, congenital malformations of teeth, dental injuries, basics 
of orthodontia and prothetics, órai symptoms of childhood 
diseases, órai anomalies associated with infectious diseases in 
childhood órai complications of intoxications, drug-associated 
órai symptoms. The book is dealing with the endemic diseases 
of caries and periodontitis as well as with the prevention pro
gram in Hungary.
The book provides help far generál practitioners, pediatricians, 
health professionals, nurses, medical students and teachers in 
the everyday life.





RODÉ ■ Gyermekkori fog- és szájbetegségek

A könyv a fog fejlődésének, a fogzás, a fejlődési 
rendellenességek, a balesetek témakörei után 
megismertet a fogszabályozás, fogpótlás alap
jaival, majd a száj betegségeivel. Foglalkozik a 
gyermekbetegségek,a klasszikus fertőző beteg
ségek, a mérgezések és a gyógyszermellékha
tások szájtüneteivel. Részletesen tárgyalja fogá
szati népbetegségeinket, a cariest és a paro- 
dontitist, valamint a megelőzésükre szolgáló 
prevenciós program tételeit. A leírtak meg
értését számos ábra segíti.
A könyv lexikális igényű, teljességre törekvő 
alapmű, a gyakorló háziorvosok, gyermekor
vosok, védőnők,medikusok és érdeklődő peda
gógusok mindennapjaihoz nyújt segítséget 
továbbképzésükben.

1690 Ft
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