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Dr. FáBián gáBor, Dr. gáBris katalin, Dr. tarján ilDikó:  

Gyermekfogászat, fogszabályozás  
és állcsontortopédia 

Semmelweis Kiadó, 2015.  
482 oldal, 594 ábra, és 32 táblázat

Két évvel a Gyermekfogászat, fogszabályozás és áll-
csont ortopédia című egyetemi tankönyv megjelenése 
után kiadásra került a könyv második, bővített változa-
ta. Az, hogy ilyen rövid idő alatt elfogyott az első, és  
szükséges lett az újabb megjelenése, azt bizonyítja, hogy  
hasznos és sikeres könyvről van szó.

A könyv két fő részre tagozódik, a két, önálló szak-
vizsgával rendelkező szakterületnek megfelelően.

Az első rész 22 fejezetben 178 oldalon veszi sorra  
a gyermek- és ifjúsági fogászat minden területét. A fog-
fejlődést, a fogak szövettanát, a fogak fejlődési rend-
ellenességeit tárgyaló elméleti tudást adó fejezeteket  
a gyermekfogászati gyakorlatban a diagnózis felállítá-
sához és a megfelelő terápia kivitelezéséhez szüksé-
ges ismereteket részletező fejezetek követik. A tej- és 
maradó fogak szuvasodásának és következményes be-
tegségeinek ellátásához szükséges ismeretek mellett 
fontosak az általános betegségben szenvedő gyerme-
kek és szindrómások speciális problémáival foglalkozó 
fejezetek. Nemcsak a hallgatók, hanem a gyakorló fog-
orvosok is jól használhatják a gyógyszerek fogászati 
alkalmazásával foglalkozó részt.

Az első kiadáshoz képest új fejezet a non- és mi ni mál-
invazív terápiás lehetőségeket tárgyalja, felhasználva  
a legújabb nemzetközi szakirodalmat.

A 23. fejezet tulajdonképpen a két fő téma közé ke-
rült, mivel a mindennapos gyakorlat számára a sürgős-
ségi ellátás problémakörét foglalja össze igen jól, mert 
erre mind a gyermekfogászati, mind a fogszabályozási 
rendelőben nagy szükség van.

A könyv második része 21 fejezetben 280 oldalon tár - 
gyalja a fogszabályozás és állcsontortopédia elméleti és  
gyakorlati ismereteit. A fogszabályozás a fogászatnak 
nagyon speciális területe, így a pontos diagnózis felál-
lításához és a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez is  
speciális ismeretekre van szükség. A fogszabályozás  
elméleti alapjaihoz nemcsak a fejlődéssel foglalkozó ré - 
szek, hanem a fizikai, biomechanikai ismeretek is hoz-
zátartoznak, amit a könyv a gyakorlattal összefüggésben  
tárgyal (ez a rész is bővült az első kiadáshoz képest). 
Az egyes rendellenességeket bemutató fejezetek rész-
letesen foglalkoznak a kezelés kivitelezésének gyakor- 
lati lépéseivel, az alkalmazható készülékekkel, azok  
ak tiválásával, és a terápia igen fontos részét képező re-
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tenciós lehetőségekkel is, ami elengedhetetlen a sikeres  
kezelés eredményének megőrzéséhez. A különböző fo-
gászati szakterületekkel való együttműködés fontossá-
gát külön fejezetek mutatják be.

Mint szájüregi, fogászati prevencióval foglalkozó szak - 
ember, külön kiemelem, hogy a könyv mindkét fő része 
kellő alapossággal foglalkozik a megelőzés fontosságá-
val és lehetőségeivel.

A szerzők jól képzett egyetemi oktatók és egyetemen  
kívüli szakemberek igen alapos, sok éves elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel.

Végül néhány formai észrevétel: a tankönyv logikusan  
felépített, jól tagolt szerkezetű, nemzetközi mércével is 
megállja a helyét. A tartalmat kellő számú, szépen raj-
zolt ábra és nagyon látványos klinikai kép illusztrálja.  
A könyv formai kivitelezése, az ábrák minősége a Sem-
melweis Kiadó magas színvonalú munkáját dicséri.

Ajánlani tudom a könyvet a hallgatókon kívül nem-
csak a gyermekfogászattal és fogszabályozással fog-
lalkozó szakorvosoknak, hanem minden érdeklődő fog-
orvosnak.

Dr. Nyárasdy Ida
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