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A Magyar Fogorvosok Egyesületén belül eddig nem 
volt olyan tagtársaság, amelyik a fogászati prevenció 
területét lefedné és egyben önálló jogi személyiséggel 
is bírna. Ennek a hiánynak pótlására alapítottuk meg  
a Magyar Preventív Fogászati Társaságot, amelynek 
immár a bírósági bejegyzése is megtörtént. Ezzel az 
aktussal lehetővé vált, hogy megkezdhessük tényleges 
tevékenységünket.

Ahogyan azt már korábban is deklaráltuk, olyan szer-
vezetet szeretnénk, amely nemcsak a fogászat egyes 
ágain belüli speciális prevenciós tevékenységekre kon-
centrál, hanem egyrészt a hétköznapi fogászati beavat-
kozásokban rejlő prevenciós lehetőségekre is szeretné 
felhívni a figyelmet, másrészt a medicina többi olyan te-
rületével is keresni kívánjuk a kapcsolatot, amelyekkel 
a megelőzést, az egészségfejlesztést lehet szolgálni.

Olyan társaságot szeretnénk, amelyik területileg lefedi 
az országot, mindegyik fogorvosi képzőhely képviselteti 
magát benne, amelyik rendes tagjai közé várja nemcsak 
a fogorvosokat, hanem a klinikai szájhigiénikusokat és  
az általános orvos végzetségűeket, de az orvos- és 
fog orvostan-hallgatókat is. Várunk a Társaság tagjai 
közé minden érdeklődő és a cél érdekében tenni is kí-
vánó kollégát, beleértve azokat is, akik korábban vagy 
jelenleg is bármilyen más formában tevékenykedtek  
a prevenció területén és tenni akarásuk továbbra is 
megvan.

Terveink szerint novemberben a fluoridprevencióval kap- 
csolatos tudományos fórumot, kerekasztalt kívánunk 
rendezni, ahol erről a kérdésről közösen szeretnénk 
kialakítani egy korszerű álláspontot. Mivel a Társaság 
céljai között szakmai állásfoglalások készítése is szere-
pel, a fórumon kialakuló álláspontot szakmai állásfogla-
lás formájában is közre kívánjuk adni.

Az alábbiakban néhány részletet idéznék az Alapszabály-
ból, hogyan fogalmaztuk meg abban a Társaság céljait.

Az egyesület célja:
a) Az orális egészség javítása érdekében kifejtett tevé-

kenység, mind egyéni, mind társadalmi szinten. Tevé - 
kenységébe bevonja az érintett egyéneket, szerve-
zeteket, cégeket és állami szervezeteket;

b) A hasonló célokkal rendelkező hazai és külföldi szer-
vezetekkel kiépíti és ápolja a kapcsolatait;

c) Támogatja a fogászati és orális prevenció területén 
végzett tudományos tevékenységet.

Kiemelt céljai:
a) A szájüreg kemény és lágyszöveteit érintő betegsé-

gek, orthodontiai anomáliák és a szájüregi rosszin-
dulatú betegségek megelőzésének elősegítése;

b) Az orális egészség elősegítése érdekében az egészség- 
ügy más fontos orvosi szakterületeivel (bőrgyógyá szat, 
gerontológia, belgyógyászat, kardiológia, onkológia) 
kiépíteni a kapcsolatot és együttesen csökkenteni a fo - 
gászati kockázati tényezőket;

c) Speciális prevenciós tevékenység előmozdítása a szisz- 
témás betegségekkel küzdő betegek számára.

Rendes tag lehet orvos, fogorvos, klinikai száj hi gié ni kus,  
orvos- és fogorvostan-hallgató. Továbbá támogató tag 
lehet bárki és bármilyen szervezet, aki/ami a tagokhoz 
hasonlóan az alapszabályt elfogadja, azzal egyetért.

Várunk sorainkba mindenkit, aki a fenti célokkal egyet-
ért, különösen, ha azokért tenni is kíván.

Az alapszabály teljes szövege, valamint a jelentkezési  
lap olvasható, illetve letölthető: http://semmelweis.hu/fok-
prevencio/mpft/

A kitöltött jelentkezési lapokat a bartha.karoly@dent.
semmelweis-univ.hu email címre kérem elküldeni.

Budapest, 2016. június 10.
Dr. Bartha Károly
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