Debrecen
Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb
városa, lakossága meghaladja a 200 000 főt. Az ország keleti
részén fekvő Debrecen a Tiszántúl és Kelet-Magyarország történelmi, kulturális és oktatási központja. A város az utóbbi években
nagyon dinamikus fejlődést mutat, sok látványosság és különböző
kikapcsolódási lehetőségek várják az ide látogatókat.
A különböző rendezvényeknek otthont adó Főnix csarnok, Kölcsey Központ és a MODEM, programok színes skáláját kínálja a szórakozni vágyóknak és a kultúra iránt érdeklődőknek. A színházi programok közül kiemelkedő a DESZKA Fesztivál, a Debreceni Nyári Színházi Esték, ahol könnyed és magas
színvonalú előadások láthatók, budapesti és vidéki színházak színművészeinek előadásában. A Tavaszi tárlat és a Debreceni Tavaszi fesztivál keretében a komolyzenei,
jazz és könnyűzenei hangversenyek mellett, képzőművészeti kiállítás, film és színházi
előadás is várja a közönséget.
A Debreceni Hangversenysorozatok és a Debreceni Jazznapok programjain túl az irodalom kedvelőinek a Debreceni Irodalmi Napok rendezvény nyújt tartalmas szórakozást.
Nyáron remek kikapcsolódási lehetőséget biztosít a Debreceni Pulykanapok, a Debreceni Borkarnevál, és a több százezer látogatót számláló Virágkarnevál. A fiatalok körében népszerű Campus fesztivál minden évben július végén kerül megrendezésre.
A debreceni sportéletben központi szerepet játszanak a futballesemények, melyek közül legrangosabbak a DVSC mérkőzései. A város már több Európa és Világbajnokságnak, mint pl. fedett pályás úszó, torna, vívóbajnokságnak is adott már otthont.
Debrecenben található az ország egyik legrangosabb egyeteme, amely magyar és
angol nyelvű képzés széles spektrumát kínálja a jövő szakembereinek. A Debreceni
Egyetem az ország legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező felsőoktatási intézménye, a 15 karon közel 30 000 hallgató folytatja tanulmányait.
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A Fogorvostudományi
Kar története
A Fogorvostudományi Kar, bár a Debreceni Egyetem egyik legfiatalabb kara, nagy
oktatási tapasztalattal rendelkezik. Egyetemünk gyökerei egészen 1538-ig nyúlnak
vissza, ekkor alapították meg a debreceni Református Kollégiumot, mely a Debreceni Tudományegyetem elődjének tekinthető. A Képviselőház 1912-ben fogadta el az
egyetem alapítását kimondó törvényjavaslatot.
A vidéki egyetemek közül elsőnek a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem
orvosi fakultása volt az, mely már 1921-ben felterjesztést intézett a kultuszminiszterhez fogászati tanszék felállítása érdekében. A debreceni fakultás a felterjesztést
később többször megismételte. Eközben a debreceni orvoskar átérezve a kérdés
halaszthatatlan fontosságát 1934-ben elhatározta, hogy a Sebészeti Klinika keretén
belül stomatologiai poliklinikát rendez be. A debreceni kar az intézet felállítására,
megszervezésére és a fogászat előadására szakelőadónak Csilléry Andrást kérte fel,
aki az intézetet 1935. február 15-én ünnepélyesen meg is nyitotta. Ekkortól oktatták a stomatologia tantárgyat az általános orvoskari hallgatóknak és 1935 őszétől
megindult a szakorvosképzés is. 1940-ben megtartották a Szemészeti Klinika oldalszárnyában elhelyezett Stomatologiai Klinika ünnepélyes megnyitását. A Klinikán
korszerűen felszerelt fogtechnikai laboratóriumot hoztak létre, valamint könyvtárat
és múzeumot alakítottak ki.
1946-ban Adler Péter kapott vezetői megbízást, aki 1979-ig volt a Klinika igazgatója.
Vezetése alatt több mint 500 közlemény, könyv, könyvrészlet, monográfia, valamint
disszertáció jelent meg a klinikáról és ezzel az eredménnyel kiemelkedett a hasonló
hazai intézmények közül. A Klinika széleskörű nemzetközi kapcsolatokra tett szert.
A Fogászati Szakon az első fogorvostan-hallgató évfolyam az 1976/77-es tanévben
kezdte meg tanulmányait. Az 1981/82-es tanév megnyitóján adták át a Stomatologiai
Klinika új épületét, amely az országban másodikként, csak a fogorvosképzés céljait
szolgálta. A különféle osztályok 1986-ban jöttek létre.
2003-ban megalakult a Fogorvostudományi Kar, mely az elmúlt 10 év alatt a középkelet-európai régió legdinamikusabban fejlődő fogászati intézményévé vált.

A FOGORVOSKÉPZÉSRŐL
A Fogorvostudományi Karon jelenleg összesen közel 700 hallgató végzi tanulmányait. A 2000/2001-es tanévben elindított
angol nyelvű fogorvosképzés keretein belül tanuló külföldi hallgatók létszáma mára megközelíti a 400 főt.
A fogorvosképzés ideje összesen 10 félév, a képzés egységes osztatlan nappali. Az ötéves időtartam három blokkra osztható. Az első- és
másodévet magába foglaló első blokk keretén belül a későbbi tanulmányokhoz szükséges elméleti alapokat lehet megszerezni. Az alapképzés elméleti
tárgyai közé tartoznak az Orvosi kémia, Biofizika, Anatómia, Molekuláris biológia, Sejtbiológia, Genetika, Anatómia, Élettan, Biokémia és a Neurobiológia.
Már az első két évben megkezdődik a fogászati tárgyak oktatása is. Az első évben az Odontológia és
a Preventív fogászat ad lehetőséget a fogazattal, a fogak anatómiájával és a fogszuvasodás megelőzésével kapcsolatos ismeretek megszerzésére. A második évben a Fogászati anyagtan a fogászatban
használatos anyagokat és azok felhasználási lehetőségeit ismerteti. A „Bevezetés a rögzített fogpótlástanba” nevű tárgy a fogpótlások fogtechnikai munkafolyamatainak megismerésére és azok gyakorlására szolgál.
A harmadik évben, az ún. preklinikai évben sajátítják el a hallgatók a betegkezeléshez elengedhetetlen elméleti (Orálbiológia tantárgy) és kezelési ismereteket, mint pl. a fúrókezelés, tömések és
pótlások készítése gyakorló bábukon. A hallgatók ezen felül betekintést nyerhetnek a Sebészet, a
Pathológia, az Immunológia, a Műtéttan és a Mikrobiológia tantárgyak segítségével a különböző
betegségek megelőzésének, kialakulásának és kezelésének menetébe.
A negyed- és ötödév a klinikai blokk. Két éven át heti két, majd három alkalommal betegek ellátása
történik, szakorvosi felügyelet mellett. A hallgatóknak lehetőségük van többek között tömések,
hidak, kivehető pótlások készítésére, fogkő eltávolítására és ínykezelésre. Az ötödik, egyben utolsó
évben sok feladat vár a tanulmányaik befejezéséhez közeledő hallgatókra. A diploma megszerzéséhez egyrészt meg kell védeniük az általuk választott témavezető segítségével készített diplomamunkájukat, másrészt az államvizsga előtt az alábbi öt fogorvosi tárgyból szigorlatot kell teljesíteniük: Konzerváló fogászat, Fogpótlástan, Gyermekfogászat, Szájsebészet és Parodontológia. Az
államvizsgára ezt követően kerülhet sor június közepén.
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Tansz é ke k

Fogpótlástani és Bioanyagtani Tanszék
A Fogpótlástani és Bioanyagtani Tanszék elsődleges célkitűzése a töméssel nem helyreállítható fogak, valamint a foghiányok pótlásának bemutatása, oktatása. A tanszék tantárgyai között említhetjük: a fogászati anyagtan, rögzített, kivehető fogpótlások készítésével kapcsolatos tantárgyakat, a fogászat története, esztétikus fogászat, implantációs fogpótlások, praxis
management tárgyakat. A fogtechnikai laboratórium munkatársainak közreműködésével
a tanulók számára lehetőség nyílik a legfontosabb technikai munkafolyamatok elsajátítására. Az elmúlt években eszközölt beruházásoknak köszönhetően a hallgatók korszerű körülmények között sajátíthatják el a fogpótlás készítésének lépéseit. A klinikánkon 2012-ben
megvalósult fejlesztés révén a hallgatók egy világszínvonalú rendszert tudnak gyakorlatban
is használni. Számítógépes laboratóriumunkban olyan CAD/CAM technika vált a hallgatók
számára elérhetővé, melynek segítségével digitális lenyomatvételt és digitális fogpótlás
tervezést tudnak gyakorlatban is kipróbálni. Ez az előremutató technológia, mely
karunkon több elemből épül fel lehetőséget ad arra, hogy a hallgatók a kor
kihívásainak megfelelő tudással gyarapíthassák ismereteiket.
A tanszéken tartott számos speciális szakrendelés biztosít lehetőséget
azon páciensek kivizsgálására is, akik fogászati- és egyéb anyagokra
érzékenyek, allergiásak, valamint különleges fogpótlások is készülnek pl. szájpad-hasadékos-, balesetet szenvedett-, daganatos
betegek részére.
A DE FOK újonnan kialakított bioanyagtani kutatólaboratóriumában biodegradábilis és biokompatibilis polimerek és
nanorendszerek szintézise és módosítása történik. A tehetséggondozási program, valamint a tudományos diákköri
munka keretében a hallgatók már a tanulmányaik megkezdésekor bekapcsolódhatnak a Tanszéken zajló kutatási
munkákba. Megismerkedhetnek például a fogfehérítés, az
implantológia, fogászati anyagokkal kapcsolatos kérdésekkel, mely ismeretek nemcsak a későbbi gyakorlati munkában
hasznosíthatók, hanem a szakorvosi-, PhD hallgatói továbbtanulásban is.

Konzerváló Fogászati Tanszék
A szakma-specifikus tantárgyak elsajátítása során a
hallgatók először a Konzerváló Fogászati Tanszék oktatóival, illetve tantárgyaival találkoznak.
Az oktatás során I. éven az Odontológia tantárgy keretén belül a hallgatók megismerkednek a fogak és fogkörnyéki szövetek fejlődéstanával, anatómiájával és szerkezetével. A másik fontos
alapozó tantárgy III. éven az Orálbiológia, melyet szintén a tanszék
dolgozói oktatnak és a szájüreggel kapcsolatos szövetek, szervek
anatómiájával, élettanával foglalkozik.
A harmadik évfolyamos hallgatók élethű bábukon gyakorolhatják
a szakma rejtelmeit, az eszközök és tömőanyagok megfelelő használatát. A tanulók elsajátítják a fogak üregalakításának és tömésének mechanizmusait, valamint a gyökérkezelés korszerű módjait.
Lehetőség nyílik „Image Navigation”-rendszerrel a preparálások
minden lépésének folyamatos ellenőrzésére és kiértékelésére. A
képzés negyedik évében a már megfelelő képességek birtokában
láthatják el a betegeket szakorvosi felügyelettel, segítséggel.
Negyed és ötöd évfolyamon speciális gyakorlatok keretein belül
a kar magasan kvalifikált oktatói a 21. század technikai újdonságait (fogászati operációs mikroszkóp, gépi gyökércsatorna-tágító
és termoplasztikus gyökértömő-rendszerek), valamint a legkorszerűbb anyagokat felhasználva élethű direkt restaurációk elkészítését oktatják. Ezek segítségével a hallgatók számára lehetővé válik a
fogmegtartó kezelések minden lehetséges módjának alkalmazása.
A tanszék széles körben kínál fel érdekes témákat mind a hallgatóknak, mind a PhD fokozatot megszerezni kívánóknak, melyek
eredményeit Tudományos Diákköri Konferenciákon is prezentálhatják.
A tanszékünkön folyó nemzetközileg is elismert PhD kutatások közül kiemelkedik a góckutatással, szájüregi daganatok
pathogenezisével foglalkozó vizsgálat, melyeknek általános orvosi
vonatkozásai is vannak.

Arc- Állcsont és
Szájsebészeti Tanszék
Az Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Tanszék feladatai a graduális és a
postgraduális oktatás az északkelet magyarországi régió maxillofacialis betegeinek ellátása valamint kutatási feladatok és együttműködések.
A fogorvostan hallgatók tanulmányaik során elsajátítják a fogorvosi tevékenység biztonságos végzéséhez szükséges alapvető beavatkozásokat, mint az érzéstelenítés, illetve fogeltávolítás. Megismerik az anatómiai régióban előforduló tüneteket, betegségeket
valamint ezek diagnosztikáját. Részt vesznek dento-alveolaris sebészeti beavatkozásokban, megismerik a fogorvosi tevékenység
és az arc-állcsontsebészet kapcsolatait.
A tanszék fekvőosztályán az észak-kelet magyarországi régió szájüreg-daganatos, arckoponya-sérült, fejlődési rendellenességekkel
született, nyálmirigy- és számos egyéb betegségekben szenvedő
betegeinek korszerű ellátását biztosítjuk. Az elmúlt évben elkezdődhetett a csökkent együttműködésű betegek ellátása is az erre
a célra kialakított, a magyarországi ellátó rendszerben legmagasabb színvonalat képviselő speciális kezelőben.
A gyógyító munkával szorosan összefüggő kutatási tevékenységek főként a károsodott szájüregi
struktúrák helyreállításában felhasználható sebészeti eljárásokra,
valamint a fogpótlások elkészítését
támogató implantológiai beavatkozásokra irányul.
Tudományos diákköri tevékenységen keresztül a hallgatók számára lehetőség nyílik a kutatási munkákban
történő részvételre, mely később
a gyakorlati valamint tudományos
életbe történő bekapcsolódás alapjául is szolgálhat.
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Parodontológia Tanszék
A parodontológia fogágybetegségek, azaz a fogágy gyulladásos kórképeinek megelőzésével és kezelésével foglalkozó
tudományág. A gyakorlati képzés során a hallgatók betegeket látnak el, elsajátítják a fogkőeltávolítás és polírozás különböző módszereit, ezen kívül parodontális műtéteken is részt
vesznek.
A Tanszék a graduális és posztgraduális parodontológiai képzésben is szerepet vállal. A graduális képzés keretein belül
negyed és ötöd éven a parodontológia, míg ötöd éven az
orális medicina tárgyak oktatása történik magyar, illetve angol nyelven. A Parodontológia Tanszék oktatói részt vesznek
az odontológia, az orális biológia, a fogászati radiológia és a
preventív fogászat tárgyak, továbbá az általános orvosképzés
és a népegészségügyi medicina fogászat tárgyának oktatásában is. A posztgraduális képzés részeként, a „Parodontológia
és Szájnyálkahártya betegségek” szakorvosképzés keretein
belül rezidens orvosok vesznek részt a Tanszék mindennapi
munkájában.
A Tanszék parodontológiai és szájnyálkahártya-betegek szakellátását is végzi, mind regionális, mind országos szinten. A
fogágybetegség kezelése során a komplex terápiás elveknek
megfelelően – a konzervatív terápia mellett – lehetőség van
a parodontális műtéti ellátásra, valamint az egyes szájnyálkahártya elváltozások esetében a lehetséges háttérbetegségek
felderítésére is.
A Parodontológia Tanszék oktatói az oktatás és betegellátás
mellett a tudományos munkában is részt vesznek. A Tanszék
minden oktatója Tudományos Doktori (PhD) fokozattal rendelkezik, és számos kutatási területen végeznek közös munkát a DE ÁOK más tanszékeivel.

Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék
A Gyermekfogászati és Fogszabályozási Tanszék a gyermekkorban jelentkező
szájüregi és fogazati rendellenességek megelőzésével és gyógyításával foglalkozik. Oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák mindazon elméleti és
gyakorlati ismereteket, mellyel képessé válnak a gyermekpácienseket hatékonyan és sikeresen kezelni.
A hallgatók már első éven alapismereteket szereznek a fogászati prevenció tárgyköréből, melyet negyedéven a gyakorlatban is kamatoztathatnak.
A Kar hangsúlyt fektet a város gyermekeinek szájhigénés oktatásra, melyben
a hallgatók tevékenyen részt vehetnek, korcsoportos felvilágosító előadások,
gyakorlati bemutatók szervezésével, tartásával. Évek óta ők végzik a felnőtt
lakosság körében meghirdetett fogászati napok szervezését és a szűréseket.
Negyedéves tantárgy a fogszabályozás. A fogszabályozás elméleti és gyakorlati oktatása keretében a hallgatók megismerkedhetnek az egyes fogazati
rendellenességek diagnosztikájával és legkorszerűbb terápiájával. Ugyan
ebben az évben már fantom fejeken, modelleken elsajátíthatják a gyermekfogászatban alkalmazott leggyakoribb beavatkozásokat. Megtanulhatják a gyermek megnyugtatására használatos módszereket,
megszerezhetik mindazt a tudást mely fontos egy jó orvosbeteg kapcsolat kiépítéséhez.
Ötödéven a korábban megszerzett ismeretek birtokában részt vehetnek a tanszék ellátási körzetébe tartozó általános iskolai tanulók fogászati kezelésében.
A Tanszék évek óta lehetőséget biztosít a hallgatóknak a Tudományos Diákkör keretében, felügyelet
mellett, kutató munka végzésére, melynek eredményéről a diákköri konferencián számot is adhatnak.

Miért jó a Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Kar hallgatójának lenni?
•

A Kar világszínvonalú képzést nyújt és elsődleges célja olyan fogorvosok képzése, akik a világ bármely országában megfelelnek a szakma követelményeinek.

•

Az Egyetem által kiadott diplomát Európa összes országában elfogadják.

•

A hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően csatlakozhatnak a különböző intézetek tudományos munkájához. A Tudományos Diákköri munka során nemcsak meglévő ismereteiket mélyíthetik tovább, de alkalmuk
nyílik munkájuk bemutatására is az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A sikeres TDK munkák az
utolsó évben diplomamunkaként is elfogadhatók.

•

A hallgatók külföldi szakmai gyakorlatokon vehetnek részt, amiben segítséget nyújt a Magyar
Fogorvostanhallgatók Egyesülete. A hallgatók a cseregyakorlat keretében 2-4 hetet tölthetnek például Törökországban, Norvégiában, Dániában, Lengyelországban, Máltán vagy Olaszországban.

•

Másodévtől részt vehetnek a Kar prevenciós tevékenységében, segíthetnek a Teddy Maci Kórház programban.

•

A tanulás mellett különböző sporttevékenységekbe is bekapcsolódhatnak a hallgatók. Az egyes sportágakat
versenyszerűen is űzhetik, legyen szó akár fociról, kézilabdáról, kosárlabdáról vagy teniszről. Képességeiket
más Karok hallgatóival is megmérettethetik helyi és országos versenyeken.
• A sportprogramokon túl, színes szórakozási és kikapcsolódási
lehetőségek biztosítottak a hallgatók számára. A Hallgatói
Önkormányzat szervezésének köszönhetően egész
évben programok sora várja az érdeklődőket,
mint pl. Gólyatábor, Gólyabál, Gólyahét,
Fogász szakest, Medikus Szilveszter,
Medikus Kupa, Medikus Hét, ahol
akár egy héten keresztül koncertek, sportprogramok és
nagyon jó társaság várja
a szórakozni vágyó hallgatókat.

CAMPUS HOTEL DEBRECEN
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel./Fax: 52 529-100
Debrecenben a hotel két épületből áll.
„A” épületében 25 egyágyas szoba és 161 kétágyas,
fürdőszobás szoba van, amelyek légkondicionáltak, színes tévével és hűtőszekrénnyel felszereltek.
A hotel „B” épületében pedig 138 kétágyas szoba
és 99 háromágyas szoba található fürdőszobával
és konyhasarokkal.
Kollégiumi díj: 20.000 Ft/hó-tól
Felszereltség: tetőterasz, étterem, bár és büfé,
bowling bár, fitness terem, szolárium, kézi- és kosárlabdapálya, fénymásoló szalon, automata bankfiók és ATM, mosoda, 24 órás recepciós szolgálat,
parkoló.

Kollégiumok
HUNÉP MEDIKUS HOSTEL
(volt II.számú Markusovszky Lajos Kollégium)
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Telefon: 52/411-717/52000, /55220
Férőhelyek száma: 319
Ágyak száma szobánként: 3
Kollégiumi díj: 19.000 Ft/hó
Felszereltség: fürdőszoba, WC, TV, internet
elérés szobánként, mosoda, társalgó, tanulószoba,
videószoba, kávézó, kerékpártároló, tornaterem.

III. SZ. MARKUSOVSZKY LAJOS
KOLLÉGIUM
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
Telefon: 52/411-717/55611, /55220
Férőhelyek száma: 360
Ágyak száma szobánként: 3
Kollégiumi díj: 18.000 Ft/hó
Felszereltség: garzonszoba (konyha, fürdőszoba
a szobában, erkély), szintenként tanulószoba, az
épületben mosókonyha, tornaterem, étterem, bár,
minden szobában internet elérés.

Debreceni Egyetem
Fogorvostudományi Kar elérhetőségei:
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Postacím: 4012 Debrecen Pf. 13.
Tel/fax: (52) 255-208
fokdh@med.unideb.hu · http://dental.unideb.hu
Oktatási Titkárság munkatársai:
Oktatási Titkárság-vezető: Dr. Lampé István
lampe.istvan@dental.unideb.hu
Tel/fax: (52) 255-208
Kékesi Zsuzsanna
kekesi.zsuzsanna@dental.unideb.hu
Terebesi Márta
terebesi.marta@dental.unideb.hu
Gonda Erika
gonda.erika@dental.unideb.hu
Menyhárt Éva – Posztgraduális képzési előadó
menyhart.eva@dental.unideb.hu
Tel: (52) 255-515
Hallgatói Önkormányzat elérhetősége:
III. számú Markusovszky Lajos Kollégium
4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.
Tel: (52) 532-203, (52) 411-717/55220
www.deoechok.hu

