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Bevezetés 

• A megfelelő szájüregi egészség elengedhetetlen része az 
általános egészségnek, az orális betegségek a meglévő 
szisztémás betegségeket fenntarthatják vagy súlyosbíthatják

• A fejlődési rendellenességek és a szisztémás betegségek 
egész életre szólóak, ezért szükséges már kora 
gyermekkorban kialakítani a megfelelő kooperációs 
képességet, hogy a fogászati ellátás és így az orális egészség 
folyamatosan biztosítható legyen



Bevezetés 
• A fogyatékkal élő betegek ellátása kisgyermek korban 

kezdődik és egész életre szól

• A fogyatékosság oka lehet:
• Veleszületett betegség

• Szerzett megbetegedés

• Fejlődési rendellenesség

• Fontos ismerni az alapbetegség minden aspektusát, 
beleértve a gyógyszerelést is

• Fontos a páciens biztonsága



Speciális törődést igénylő betegek
Fogászati okok alapján:

• Kariogén száj millieu

• Szerkezeti rendellenesség

• Morfológiai eltérések

• Rossz szokások

Szisztémás betegségek és kezelésük:

• Kardiovaszkuláris betegségek

• Véralvadási zavarok

• Légzőszervi betegségek

• Vese és máj betegségek

• Endokrin betegségek

• Fokozott görcskészséggel járó 
betegségek 

• Kemoterápia és sugárkezelés

Megváltozott viselkedésű betegek:

• Fejlődésében sérült / visszamaradt 
• Fizikálisan korlátozott
• Intellektuálisan korlátozott
• Kraniofaciális anomáliák

• Pszichés / magatartási zavarok

• Hallássérült  

• Látássérült 

Szocio-ökonómiai problémák:

• Neveletlen (félrenevelt) gyerek

• Elhanyagolt gyermek

• Bántalmazott gyermek

• Emigráns státusz



A rizikócsoportok kiszűrését indokolja 

• Az állapot módosíthatja a beavatkozást

• Az állapot veszélyeztethet más pácienseket vagy a 
személyzetet

• A profilaxis elsőbbséget élvez

• Speciális előkészítést tesz szükségessé

• A terápia módosító hatással lehet az alkalmazott fogászati 
anyagokra



A fogászati gondozásba vételhez szükséges:

• Zárójelentések (a diagnózis és a kezelés adatai)

• Korábbi és jelenlegi gyógyszerszedés

• A kezelőorvos(ok) és a korábbi fogorvos elérhetőségei

• Személyazonosító iratok (TB kártya, felügyeleti jog bizonyítása)

• Beleegyező nyilatkozat

• Lista azokról a dolgokról amiktől a gyermek fél vagy agresszív lesz

• Kedvelt dolgok listája, jutalmazás módja



Konzultáció 

• Súlyos szisztémás betegségben szenvedő páciens esetén 
mindig vegyük fel a kapcsolatot a kezelőorvosával

• Lehetőleg írásban kérjünk a tervezett kezelésre vonatkozó 
kérdéseinkre választ és csatoljuk azt a beteg kartonjába

• Kezelés előtt tisztázandó -
• Szükséges-e módosítani az alapbetegség kezelését a fogászati 

beavatkozás miatt?
• Van-e az általunk tervezett beavatkozásnak kontraindikációja, igényel-e 

műtéti előkészítést? (AB védelem, faktorpótlás, gyógyszerváltás, 
szteroid dózis emelése, stb.)

• Megfelelő-e az választott érzéstelenítési mód? (altatható-e?, allergiák, 
stb.)



Gyógyszerek 

• Minden szedett gyógyszerről tudnunk kell

• Ismernünk kell a gyógyszerek mellékhatásait és 
kölcsönhatásait (különösen a helyi érzéstelenítőkkel)

• Legyen egy friss kiadású gyógyszerkönyv (v. internet) 
kézközelben

• A gyógyszerekre vonatkozó információkat csatoljuk a 
kartonba



Multidiszciplináris megközelítés

• A speciális törődést igénylő betegcsoportok ellátásának 
legoptimálisabb formája 

• Időnként a fogorvos nyújthat segítséget bizonyos 
szindrómák diagnosztizálásában az extra- és intraorális 
tünetek alapján



A rendelő kialakítása

• Akadálymentesítés

• Körbejárható fogászati szék, 
mozgatható berendezési 
tárgyak

• Handicapped bejáratok és 
mellékhelyiségek

• Barátságos, megnyugtató 
környezet

(forrás: Dougall A, Fiske J. Access to special care dentistry, 
part 1. Access. Br Dent J 2008; 204: 605–616.)



A speciális törődést igénylő gyermekek 
szüleivel szembeni viselkedés

Részünkről: 

• Legyünk rugalmasak az előjegyzésnél

• Együttérző viselkedés

• Egészségnevelés a szülőnek is

Várható viselkedés:

• Túlzásba vitt védelmezés

• Visszautasító magatartás és bűntudat

• Túlzott engedékenység



Fogászati vonatkozások

Kezelések 
• Alakítsunk ki együttérző, barátságos viszonyt a 

gyermekkel
• Használjuk fel a szülői segítséget (rtg készítés során, 

kezelés alatt)
• Néha rögtönözni kell!



Fogászati vonatkozások

• Prevenció
• Legfontosabb módszer 
• Személyre szabott program 

szükséges, instruálás és motiválás 
elsősorban a szülőknek, a 
gyermeknek a saját szintjén (ha 
lehet)

• Következetesen ismételjük, 
próbáljuk bevésni a helyes 
fogmosási technikát, gyakoroljuk 
a gyermek pozícionálását 

(forrás: Welbury RR et al. Paediatric dentistry, 
3rd ed. Oxford University Press 2005.)



Fogászati vonatkozások
• Prevenció

• Szükséges lehet a szájhigiénés eszközök 
személyre szabása

• Szivacs v. bicikli kormány markolat

• Hőre lágyuló ragasztó v. gyúrható 
lenyomatanyag

• Forró víz

(forrás: 

https://www.mytoothbetold.com/modify-

toothbrush-arthritis/)



A gyermek pozícionálása



Fogászati vonatkozások

• Táplálkozás, étrend
• Kiegyensúlyozott táplálkozás, nassolás és cukros 

üdítők mellőzése
• Egyénre szabott ajánlások, szükség esetén 

konzultáció a kezelőorvossal



Fogászati vonatkozások

• Fluoridok
• Gondosan mérlegelt helyi és szisztémás alkalmazás 
• Értékeljük a caries preventív hatást vs. enyhe 

fluorózis veszély

• Preventív restaurációk
• Barázdazárás, ahol csak lehet (GIC!)
• Amalgam / kompomerek
• SSC



Fogászati vonatkozások

• Ellenőrző vizsgálatok
• 2,3,4 vagy 6 havonta, a gyermek szükségleteinek 

függvényében

• Fogászati kezelések
• Plusz időt igényel, elhúzódhat
• Korlátozó eszközök használata (lefogás) szükséges lehet
• Szedáció vagy általános anesztézia szükségessége



Averziók (orális vagy érintés)

• Olyan gyermekek esetén alakulhat ki, akiknek korábban 
valamilyen traumatikus történés (baleset, fájdalmas 
kezelés) zajlott le a szájüregében vagy a fej-nyak régióban

• Valószínű okok: félelem/ellenszenv a kellemetlen v. 
szokatlan ízektől és texturáktól, ajak- és szájpad hasadék, 
inhalátorok alkalmazása, szondatáplálás, korábbi oro-
faciális műtét vagy trauma (bántalmazás!!!)

• Fontos meghatározni az averzió mértékét a kezelés 
tervezésekor



Magatartás Kezelési stratégia

Félelem

Enyhe averzió

Használjunk plexi arcvédőt maszk helyett

Mondd-mutasd-csináld

Lassan tegyük a műszereket a szájba, kerüljük a hirtelen 

mozdulatokat és zajokat

Engedjük, hogy az egyes eszközöket a gyermek  a kezébe 

vegye

Az első szájvizsgálatot műszerek nélkül végezzük 

Közepes fokú orális averzió Több lépében vezessük be a kezelést, hogy legyen ideje a 

gyermeknek hozzászokni a környezethez és a személyzethez

Psychoterápia

Szedálás 

Súlyos orális averzió Általános anesztézia

Érintéssel szembeni 

averzió

Mondd-mutasd-csináld

Engedjük a gyermeket egyedül beülni a székbe

Lassan dolgozzunk, kerüljük az érintést ahol csak lehet

Kerüljük a túlzott fényeket és zajokat a stimuláció csökkentése 

céljából



Kognitív, kommunikációs és 
szociális fogyatékosságok
• Nagyon fontos a gyermek értelmi és kommunikációs szintjének 

felmérése. Sok gyermek többet ért meg mint amennyit ki tud fejezni

• Minden gyermekhez beszéljünk közvetlenül barátságos tónusban még 
ha visszautasítóan viselkedik is. Nyugalom és mosoly.

• Némely gyermek túlzottan kíváncsi és impulzív, mások 
visszahúzódhatnak csupán szavakat, hangokat, mozdulatokat vagy 
gesztusokat ismételhetnek.

• Ezek a gyermekek mondhatnak vagy tehetnek olyan dolgokat ami adott 
helyzetben nem tűnik megfelelőnek, normálisnak. Tartsuk a műszereket 
kartávolságon kívül, hogy megelőzzük a sérüléseket és soha ne hagyjuk a 
gyermeket felügyelet nélkül.

• Extra személyzetre lehet szükség



Autizmus 
• Jellemzők:

• A szocializáció alacsony foka 

• A kapcsolatteremtés képtelensége  

• Abnormális beszéd és nyelvhasználat

• Ismétlődő, sztereotip cselekedetek

• A mentális retardáció gyakori

• Pszichotróp gyógyszerek   xerostomia

• Édesség utáni vágy + elégtelen szájhigiene   a fogszuvasodás és a 
fogágybetegségek rizikója fokozott

• Magatartási problémák  kezelési nehézségek (módszerek: viselkedés 
módosító technikák, pozitív megerősítés és  deszenzitizáció; kerüljük a 
túlzott ingereket, szedálás, lefogás vagy általános anesztézia)



Értelmi fogyatékosság

Oka lehet:

• Agyi bénulás

• Fejet érő nagyobb trauma

• Szülési anoxia

• Pervazív fejlődési rendellenesség (autizmus, gyermekkori schizophrenia)

• Microcephalia 

• Metabolikus rendellenességek

• Súlyos fertőzések (anyai rubeola, meningitis, encephalitis)

• Egyes szindrómák (Down sy., Fragile X sy.)



Mentális retardáció 
(a populáció 3-5%-a)

Osztályozás Intelligencia Quotiens (IQ) alapján:

• Normális intellektuális képességek, IQ=100

• Enyhe mentális retardáció, IQ=55-70 (tanítható)

• Közepes fokú mentális retardáció, IQ=40-55 (képezhető)

• Súlyos mentális retardáció, IQ=25-40 (némi képzés lehetséges)

• A szellemi képességek szinte teljes hiánya IQ<25 (teljes gondozás szükséges)



Mentális retardáció

Társulhat hozzá:

• Fokozott görcskészség

• Szív- és keringési 
rendellenességek

• Érzelmi/lelki rendellenességek

Szájüregi leletek:

• Elégtelen szájhigiéne

• Malokklúzió 

• Zománc fejlődési rendellenességek

• Gingiva hyperplasia

• Nyelvlökéses nyelés

• Fogak szorítása és csikorgatása

• Nyáladzás 

• Önsértő magatartás

• Pica (ehetetlen dolgok lenyelése)



Kommunikáció 
Enyhe szellemi fogyatékosság:

• Minimalizáljuk a figyelmet elterelő 
dolgokat

• Röviden magyarázzunk

• Egyszerűen fogalmazzunk, a jelen 
helyzetre koncentrálva

• Fókuszáljunk az elégtelen szájhigiéne
következményeire

• Inkább cselekvési sorokat tanítsunk mint 
elméleti ismereteket

• Biztassunk állandóságra, 
következetességre

• Mondd-mutasd-csináld

• Pozitív megerősítések szerepe

• Dicsérjünk gyakran

Súlyos mentális retardáció:

• Még rövidebb és egyszerűbb magyarázatok

• Többször ismételjük el az instrukcióinkat

• A szájhigiénés procedúráknak csak a gyakorlati 
részével foglalkozzunk, többször visszatérve rá

• A pozitív megerősítés még kiterjedtebb, gyakoribb 
alkalmazása

Ellátás:

• „gyengéd, szerető gondoskodás”

• „gyengéd határozottság” (verbális kontroll)

• Deszenzitizálás

• Immobilizálás 

• Szedálás

• Általános anesthesia



Epilepszia

Nem önálló betegség, hanem agykárosodás tünete, ami abnormális 
agyi elektromos aktivitást okoz és ez különböző módokon 
manifesztálódhat:

• Tudatállapot megváltozása

• Megváltozott vagy elveszett izomkontroll

• Heves izomrángások

Az epilepszia együtt járhat:

• Agyi bénulással (cerebral palsy)

• Mentális retardációval

• Pszichiátriai betegségekkel



Epilepszia 
Epilepsziás betegek ellátása:
• Azonosítsuk, hogy milyen típusú rohamok jellemzők
• Vigyázzunk a trigger faktorokra
• Figyeljünk a rohamot megelőző aurára
• Tipikus rohamot követő események
• Szedáció segíthet megelőzni a stressz okozta rohamokat
• A rendelő személyzetének felkészültnek kell lennie vészhelyzetek 

ellátására
• Súlyos esetekben a kezelést javasolt altatásban elvégezni
Kivehető fogpótlások készítése kontraindikált, mérlegeljük az akrilátok 

használatát porcelán helyett
Az antiepileptikumok mellékhatásai: álmosság, a koordinációs képességek 

csökkenése, gingiva hiperplázia (hydantoin) és xerostomia; elvétve 
anémia, fokozott vérzési hajlam



Agyi bénulás (cerebrál parézis)

CP a non-progresszív neuromuszkuláris rendellenességek egy 
csoportja melyet pre- vagy perinatális időszakban esetleg 
kisgyermekkorban történő agykárosodás (agyi oxigénhiányból 
kifolyólag) okoz

Megjelenési formák:

• Spaszticitás 55%

• Athetosis 25%

• Ataxia 10%

• Rigiditás11%

• A fentiek keveréke 15-40%



Agyi bénulás

Gyakorta társuló 
rendellenességek:

• Epilepszia  (35-60%)

• Mentális retardáció

• Érzékszervi problémák

• Tanulási és emocionális 
rendellenességek

• Beszéd és kommunikációs 
problémák

• Csökkent védekező reflexek 
(nyelési és köhögési)

• Fokozott harapási és garatreflexek

Jellemző szájüregi tünetek:

• Periodontitis, phenytoin indukálta 
gingiva hiperplázia

• Malokklúzió

• Nyelvlökéses nyelés, szájlégzés

• Fokozott caries rizikó

• Zománc hypoplasia

• Dentális trauma

• TMJ rendellenességek, bruxizmus

• Elégtelen szájhigiéne

• Fokozott parotis-nyál termelődés



Kezelési stratégiák
Kontrollálatlan testmozgások

• Ne kényszerítsük a végtagokat természetellenes pozícióba, hagyjuk a gyermeket 
kényelmesen ülni a székben

• Ne próbáljuk leállítani a mozdulatokat, bár néha óvatos, gyengéd nyomás lecsillapíthatja 
a mozdulatokat. Munka közben próbáljuk kikerülni a mozdulatokat.

• Időnként tartsunk szünetet, fontoljuk meg az izom-relaxánsok alkalmazását illetve a 
szedációt

• Kerekes-székes beteg esetén időnként jobb a beteget a székben ellátni, mint átültetni

Primitív reflexek
• Gyakorta a fej-nyak mozgatása vagy hirtelen zajok váltják ki

Hiperaktív harapási és garat reflexek
• A műszereket lassan helyezzük a szájba
• A kezelést időzítsük evés előttre
• A gyermek álla lefele nézzen
• Használjunk harapási blokkokat, ha a beteg tolerálja

Nyelési nehezítettség
• Öblítsük ki a szájat gyakorta, hogy a maradékokat eltávolítsuk
• Gyakorta használjuk az exhausztort
• Ha jól tolerálja a beteg használjunk kofferdamot



Fizikálisan sérültek ill. mozgáskorlátozottak

• Az ilyen problémával küzdő gyermekek ellátása során 
kényelmes elhelyezést kell biztosítanunk a fogászati 
kezeléshez

• Használjunk alátéteket, párnákat a gyermek elhelyezése 
során, különös figyelemmel a fájdalmas helyekre. Ne 
erőltessük a gyermek hátát, nyakát vagy végtagjait számára 
kényelmetlen pozícióba, inkább állítsuk át a széket vagy mi 
mozduljunk.

• Néhány esetben a kerekesszékben kell ellátnunk a beteget



Átültetés kerekesszékből a kezelőszékbe

(forrás: Dougall A, Fiske J. Access to special care dentistry, part 1. Access. Br Dent J 2008; 204: 605–616.)



Kezelőszék támasztó párnákkal

(forrás: Dougall A, Fiske J. Access to special care dentistry, part 1. Access. Br Dent J 2008; 204: 605–616.)



Kerekesszék-lift vagy pozícionáló

(forrás: Dougall A, Fiske J. Access to special care dentistry, part 1. Access. Br Dent J 2008; 204: 605–616.)



Halláskárosultak 

• Figyeljük meg, hogyan kommunikál a páciens

• Ha a gyermek szájról olvas álljunk szembe vele és beszéljünk szépen 
artikulálva, lassan (nem hangosan!!!). Maszk helyett viseljünk átlátszó 
plexi sildet.

• Tegyük lehetővé a szemkontaktust 

• A süketek gyakran nagyon érzékenyek a vibrációra, használjuk a fúrókat 
nagyon óvatosan. Tanácsos nagy zajjal és rezgéssel járó kezelések előtt 
eltávolítani a hallókészüléket vagy kikötni a cochlearis implantátumot.

• Ha a páciens hallókészüléket visel szükséges lehet a hangerőt szabályozni. 
Próbáljuk kezelés közben nem eltakarni a füleket

• Hasznos lehet a jelelés alapjainak megtanulása vagy nagyobb 
intézményekben hívjuk a jelnyelvi tolmácsot



Látássérültek 
• A rendelővel és a kezeléssel való ismerkedés során hagyjuk, hogy a 

gyermek használhassa a tapintó és szaglóérzékét

• Verbális és fizikális megerősítést kell alkalmaznunk dicséretként, a 
mosolyunkat nem láthatja.

• Képzeletben rajzoljuk le magunknak a rendelőt és a kezelést, hogy 
könnyebben le tudjuk írni a páciensünknek. A gyermek megijedhet, ha 
ismeretlen műszert helyezünk a szájába vagy olyan beavatkozást végzünk 
amire nem készítettük fel

• Sok látássérült fényérzékeny. Fontos erről tájékozódni  a kezelés előtt. A 
védőszemüveg lehetőleg legyen színezett.



Immobilizálás

• Részleges  vagy teljes immobilizáció

• Beleegyezés 
• Írásos beleegyezés szükséges a szülőtől/gondviselőtől a kényszerítő 

eszközök alkalmazása előtt

• Típusai -
• Száj 

• Teljes test

• Végtagok 

• Fej 



Szájnyitás biztosítása

• szájterpeszek

• gumi harapási blokkok

• páncélujj

• nyelvlapoc, vattarolnik

Vigyázat!
• ajak és szájpad sérülések 

veszélye
• fogak luxatioja 

Molt-féle terpesz

gumi harapási blokk



Teljes test immobilizálás
• Papoose Board

• Háromszögletű kendők

• Pedi-wrap

• Biztonsági övek

• Extra asszisztens 

• Szülő(k)

Vigyázat!

Orvostechnikai eszközökkel (katéterek, branül, 
hallókészülék, stb.) óvatosan bánjunk



Végtagok rögzítése

• Tépőzáras szalagok

• Törölköző, lepedő

• Szülő(k) 

• Extra asszisztens

Vigyázat!

Figyeljünk a végtag deformitásokra, stb.



A fej rögzítése

• Alkar-test támasz

• Fej pozícionálók

• Extra asszisztens

• Szülő(k)



Összefoglalás 

• Speciális páciensek kezelése során alaposan ismernünk kell 
nem csupán az alapbetegséget de a gyógyszerszedést is és 
annak mellékhatásait is. 

• Szükség esetén konzultálnunk kell a beteg kezelőorvosával. 

• A szülők különböző érzelmi reakciókat mutathatnak és 
ezeket is kontrollálnunk kell a kezelés során.

• Időnként a szükséges beavatkozás elvégzéséhez kényszert 
kell alkalmaznunk, de ezt megfelelően kell végeznünk és 
csak a szülő írásos beleegyezésével végezhető. 




