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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: Az autizmus spektrum zavarral élő személyek preventív és konzerváló fogászati ellátásának megszervezése 

sok szempontból kihívást jelenthet, amire a fogászati szakemberek többsége nem érzi magát felkészültnek (Delli, Reichart, 

Bornstein & Livas, 2013). Kutatásunk célja a nemzetközi szakirodalom feldolgozásával választ adni arra, hogy milyen módon 

segíthetjük az autizmussal élő gyermekeket vagy felnőtteket a legkevésbé stresszes fogorvosi ellátáshoz, illetve hogyan tudjuk 

támogatni őket abban, hogy megelőzzük az ellátást nehezítő problémás viselkedések megjelenését. 

Módszer: Szakirodalmi kutatómunkát végeztünk a PubMed adatbázisban, az autism specific dentistry, autism and 

dentistry, autism and dental visit, autism dental health keresőszavak mentén. A releváns tanulmányokra való szűkítés során 

a szakirodalmi elemzésbe végül 45 empirikus tanulmányt vagy reviewt, továbbá 8 releváns gyakorlati útmutatót, 

segédanyagot emeltünk be. Kutatási kérdéseink (1) az autizmussal élő személyek fogászati státuszának jellemzőire, (2) az 

autizmusból fakadó, a fogászati ellátást nehezítő tényezőkre, illetve fókuszáltan (3) a fogászati ellátás autizmus specifikus 

adaptációjának gyakorlati lehetőségeire irányultak. 

Eredmények: (1) Bár néhány fogászati probléma – a rosszabb minőségű szájhigiénia, fogínybetegségek, szájszárasság 

és a fogzománc sérülései – valamivel gyakrabban fordul elő autizmussal élő személyek körében (Blomqvist, Bejerot & 

Dahllöf, 2015), ugyanakkor többségüknél nincs szó speciális fogászati problémáról (Fakroon, Arheiman & Omar, 2014). (2) 

Az autizmussal élő személyek fogászati ellátásának nehézségei alapvetően az autizmus természetéből fakadnak (Gandhi & 

Klein, 2014; Al Halabi, Khamis & Kowash, 2018), így (3) a fogászati ellátás megszervezéséhez alapjában véve az autizmus 

spektrum pedagógiájából ismert módszerek és technikák alkalmazhatók (Orellana, Martínez-Sanchis & Silvestre, 2014).  

Következtetések: Az általunk feldolgozott tanulmányok, illetve a gyakorlati útmutatók is számos olyan lehetőséget 

említenek, amelyek segítségével a fogászati ellátás autizmus specifikusan szervezhető. Ezek bizonyítják, hogy bár hazánkban 

jelenleg az autizmussal élő személyek fogászati ellátásakor alapvetően az altatásban való beavatkozást javasolják (OBDK, 

2015), vannak más alternatívák is, amelyekkel sok esetben ez elkerülhető lehetne. 

Kulcsszavak: autizmus spektrum zavar, fogászati ellátás, autizmus-specifikus fogászat 

  
 

HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

 

Gyakorlatcentrikus, exploratív szakirodalmi kutatásunk elsődleges célja annak 

feltárása, hogy az autizmus természetéből fakadó nehézségek hogyan befolyásolják az 

érintett személyek fogászati ellátását, illetve ezzel összefüggésben hogyan 
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támogathatjuk, hogy a lehető legkevesebb stresszel járó, eredményes fogorvosi 

ellátásban vehessenek részt. Átfogó motivációnk, hogy megvizsgáljuk, hogyan 

alapozható meg az autizmussal élő emberek megfelelő egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférése, amely alapvető jog, ám tapasztalataink szerint gyakran komolyan sérül. 

 

 

A kutatást irányító kérdések: 

 

1. Mi jellemző az autizmussal élő személyek orális egészségére? Van-e olyan 

specifikus fogászati probléma, amely az autizmussal élő személyek körében 

gyakoribb, mint a neurotipikus populációban? 

2. Milyen, az autizmus természetéből fakadó nehézségek okozhatnak kihívást a 

fogászati ellátás során? 

3. Milyen megoldási stratégiákat javasolnak az autizmussal élő emberek fogászati 

ellátásának megtámogatására a gyakorlati segédanyagok, útmutatók?  

 

 

Alapvető kontextus és fogalmak 

 

Az autizmust multidimenzionális spektrumként értelmezzük (APA, 2013). A rendkívül 

heterogén, jellegzetes viselkedések elsősorban két területen mutatkoznak meg: a 

szociális kommunikáció és a társas interakciók minőségi eltéréseiben, illetve a szűk 

körű, ismétlődő viselkedésmintázatokban és érdeklődésben, ideértve a szokatlan 

szenzoros reakciókat is (APA, 2013; ESZK, 2017; Stefanik & Prekop, 2015). 

Az autizmussal élő emberek támogatásáról úgynevezett eklektikus megközelítésben 

gondolkodunk (Reed, 2016; Stefanik, 2018b). Kiemelt szempont, hogy az alkalmazott 

módszerek és eszközök tudományosan igazoltak legyenek, hatékonyságukat megfelelő 

evidenciaszintű tanulmányok támasszák alá, illetve illeszkedjenek az autizmus 

természetéről való tudásunkhoz (Rutter, 2007; Stefanik, 2018a). Mindig 

individualizáltan, a lehető leginkább egyénre szabottan, az adott gyermek vagy felnőtt 

egyedi jellemzőinek, szükségleteinek figyelembevételével kell kialakítani a 

beavatkozást. Fontos, hogy a beavatkozás ne csak az autizmussal élő személyre, hanem 

környezetére is irányuljon, a családdal és más partnerekkel történő közös munka az 

eklektikus megközelítés egyik elengedhetetlen eleme (Stefanik, 2018b; Volkmar et al, 

2014). Az egyik legfőbb, átfogó cél, hogy az autizmussal élő személy minél inkább 

önálló, kompetens emberként tapasztalja meg önmagát (Stefanik, 2018b). Lényeges, 

hogy a beavatkozás során a klienst érzelmileg biztonságos közeg vegye körül. Az 

autizmusban ismert kommunikációs és szociális nehézségekből adódóan akkor lehet 

hatékony az együttműködés, ha individualizáltan jól érthető, bejósolható és kellemes a 

környezet, az elvárások következetesek és érthetőek (Stefanik, 2018b).  

A protetikus környezet megfelelő idői és téri struktúra, jól érthető kommunikáció 

használatával alakítható ki (Mesibov, Shea & Schopler, 2008). Tehát fizikai és szociális 

téren egyaránt átláthatóságot és egyértelműséget követel meg. A struktúra 

megteremtésének egyik legfőbb komponense a vizualitás (Stefanik, 2018b), az így 



 

közvetített információk térben és időben egyaránt stabilak, könnyebb feldolgozást 

tesznek lehetővé (Quill, 2009). Fontos azonban, hogy a vizualitás terén sem szabad egy 

séma alapján gondolkodnunk a használt eszközök tekintetében: a kliens 

szimbólumszintjének felmérése után individualizált tervezésre van szükség (Peeters, 

2007). Az autizmusspecifikus, protetikus környezet a kihívást jelentő viselkedések 

megelőzésében az egyik legfontosabb eszköz (Mesibov, Shea & Schopler, 2008). A 

beavatkozás fontos részét képezik a modern kognitív viselkedésterápiából ismert 

módszerek, amelyeknek autizmusspecifikus adaptációja és individualizált használata 

szükséges (Janoch, 2009; Stefanik, 2015; Stefanik, 2018b).  

 

 

MÓDSZER 

 

A témánk szempontjából releváns, tudományos igényű tanulmányok keresését a 

PubMed adatbázisban, a következő kulcsszavak mentén végeztük: ’autism specific 

dentistry’, ’autism and dentistry’, ’autism and dental visit’, és ’autism dental health’. A 

keresési eredmények közül, az absztraktok átolvasása után kizártuk a duplikátumokat, 

a 2013 előtt készült publikációkat, valamint azokat, amelyek nem voltak relevánsak, 

vagy ELTE IP címről nem voltak hozzáférhetőek. A beválogatás kritériumai tehát a 

következők voltak: (1) angol nyelvű (2) empirikus vagy áttekintő tanulmányokat 

emeltünk be, amelyek (3) illeszkednek a megadott kulcsszavakhoz, (4) az utóbbi 5 

évben jelentek meg és (5) ELTE IP címről hozzáférhetőek.  

A fogászati beavatkozást autizmus szempontból megtámogató segédanyagok és 

gyakorlati útmutatók keresését a ’Google’ internetes keresőrendszerben, az ’autism 

dental visit’, ’autism dental management’, valamint az ’autism specific dentistry’ 

kulcsszavak mentén végeztük. A találatok közül azon dokumentumokat választottuk ki, 

amelyek ingyenesen letölthetőek. Összesen 8 gyakorlati útmutatót, illetve segédanyagot 

használtunk fel. 

Az 1. számú táblázat mutatja keresőszavanként a találatok számát, az öt kritérium 

alapján szűkített, a kutatásba beemelésre került tanulmányok számát, illetve ezek 

kutatásmódszertani szempontból való besorolását. 



 

 

Keresőszó 

Összes 

találat 

Kritériu-

mok 

alapján 

szűkített 

review RCT 

eset-

kontroll 

vizsgálat 

kereszt- 

metszeti 

vizsgálat 

egyéb, 

empiri-

kus 

vizsgálat 

eset- 

tanul-

mány 

autism 

specific 

dentistry 

55 4 0 0 1 0 3 0 

autism and 

denstiry 

444 14 3 0 2 2 4 1 

autism and 

dental visit 

20 4 0 1 0 1 2 0 

autism 

dental 

health 

30 4 4 2 5 6 4 2 

Összesen 824 45 7 3 8 9 13 3 

1. táblázat. A szakirodalmi keresés eredményei 

 

Az általunk elemzett 45 tanulmány jelentős része (22 db) fogászati témájú 

folyóiratokban (pl. International Journey of Paediatric Dentistry) jelent meg, ezek közül 

egyet a Special Care in Dentistry című, speciális fogászattal foglalkozó lap publikált. A 

fennmaradó 23 tanulmányból 13 általános orvosi vagy pszichiátriai témájú lapban jelent 

meg, míg 10 tanulmányt autizmussal foglalkozó folyóiratban publikáltak (pl. Journal of 

Autism and Developmental Disorders; Autism). 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

A következőkben az elemzett 45 tanulmány alapján összegezzük kutatási kérdéseink 

mentén a talált adatokat. Megjegyezzük, hogy a publikációk diszkusszió fejezeteit is 

felhasználtuk, így az eredmények bemutatása esetenként interpretációjukkal is 

keveredik. Saját következtetéseinket az utolsó fejezetben foglaljuk össze. 

Mi jellemző az autizmussal élő személyek orális egészségére? Van-e olyan specifikus 

fogászati probléma, amely az autizmussal élő személyek körében gyakoribb, mint a 

neurotipikus populációban? 

Az autizmussal élő személyek fogászati státuszával kapcsolatos eredmények nagyon 

ellentmondásosak (lásd 2. táblázat). Néhány kutatás szerint az autizmussal élő 

embereknél gyakrabban fordul elő fogszuvasodás, mint a neurotipikus 

kontrollcsoportokban (Bhandary & Hari, 2017; Kalyoncu & Tanboga, 2017), ám mások 

ennek éppen az ellenkezőjét találták (Blomqvist, Bejerot & Dahllöf, 2015; Fakroon et al, 

2014). Több összefoglaló tanulmány is rámutat arra, hogy az ellentmondásos adatok 

gyakran a kutatások eltérő módszertanából (pl. minta eltérő nagysága, eltérő értékelési 

kritériumok, egyes esetekben a hiányzó kontrollcsoport) erednek és óvatosan 

kezelendőek (Delli, Reichart, Bornstein & Livas, 2013; Fakroon et al, 2014).  



 

Tanulmány Módszertan 

Város, 

ország 

Minta 

Életkor 

Fogszuvasodás 

emelkedett 

száma 

ASD Kontroll

-csoport 

Blomqvist 

et al, 2015 

keresztmetszeti 

vizsgálat 

Stockholm, 

Svédország 

57 

fő 

69 fő 

27-41 

év 

ASD: kisebb 

arányban 

Du et al, 

2015 

eset-kontroll 

vizsgálat 

Hon-Kong, 

Kína 

257 

fő 
-  

49-69 

hó 

- 

Fakroon 

et al, 2014 

keresztmetszeti 

eset-kontroll 

vizsgálat 

Líbia 

50 

fő 

50 fő 3-14 év 

ASD: kisebb 

arányban 

Kalyoncu 

& 

Tanboga, 

2017 

keresztmetszeti 

vizsgálat 

Isztambul, 

Törökorszá

g 

60 

fő 

60 fő 6-14 év 

ASD: nagyobb 

arányban 

Bhandary 

& Hari, 

2017 

keresztmetszeti 

vizsgálat 

Mangalor, 

India 

30 

fő 

30 fő 6-12 év 

ASD: nagyobb 

arányban 

Bartolomé

-Villar et 

al, 

2016 

review - 16 tanulmány - 

Ellentmondó 

adatok 

Da Silva et 

al, 2016 

review, meta-

analízis 

- 7 tanulmány - 

Ellentmondó 

adatok 

Udhya et 

al, 2014 review - 

1969-2014 

közötti 

tanulmányok 

- 

Ellentmondó 

adatok 

Gandhi et 

al, 2014 

review - 67 tanulmány -  

Ellentmondó 

adatok 

2. táblázat. A fogszuvasodásra vonatkozó adatok összesítése 

 

A témával foglalkozó tanulmányok mindegyike kimutatta, hogy a neurotipikus 

populációval összehasonlítva az autizmussal élő személyekre alapvetően rosszabb 

minőségű szájhigiénia jellemző (Da Silva et al, 2016; Da Silva et al, 2016; Gandhi & Klein, 

2014; Udhya, Varadharaja, Perthiban & Srinivasan, 2014). Emögött több tényező 

együttes hatása állhat. Például az autizmussal élő személyeknél több esetben mutattak 

ki gyakoribb édességfogyasztást (Chandrashekhar & Bommangoudar, 2018), illetve 

ezek jutalomként való gyakori felhasználását (Önol & Kırzıoğlu, 2017), amely különösen 

az otthoni fogápolással kapcsolatos nehézségekkel együtt okozhat problémákat. Az 

autizmussal élő személyek körében sok esetben jellemző szegényesebb, egyoldalúbb 

táplálkozás is okozhat rosszabb szájhigiéniés állapotot (Limeres-Posse, Castano-Novoa, 

Abeleira-Pazos & Ramos-Barbossa, 2014; Lu, Wei & Huang, 2013). 

Több tanulmányban azt találták, hogy az autizmussal élő személyek kevesebbszer 

mosnak fogat (Blomqvist et al, 2015; Kalyoncu & Tanboga, 2017), illetve szignifikánsan 

több segítséget igényelnek a mindennapi fogápolás elvégzéséhez (Popple et al, 2016; 

Kalyoncu & Tanboga, 2017; Suhaib, Saeed, Gul & Kaleem, 2017). Ezt általában a 



 

 

finommotoros készségek gyengeségével, illetve a szenzoros érzékenységekkel (például 

probléma fogkrém ízének, állagának elfogadásával) hozzák összefüggésbe (Udhya et 

al, 2014; Mansoor, Al Halabi, Khamis & Kowash, 2018). A szenzoros eltérésekből 

következő tendencia az is, hogy az autizmussal élő személyek szignifikánsan 

kevesebbszer használnak elektromos fogkefét, illetve fogkrémet (Du, Yiu & King, 2018; 

Blomqvist et al, 2015; Kotha et al, 2018). Több tanulmányban készítettek autizmussal 

élő gyermeket nevelő szülőkkel interjúkat, amelyekből kiderül, hogy gyakran a szülők 

számára a sok egyéb feladat és teher mellett a mindennapi fogápolás nem a legfőbb 

prioritás (Thomas, Blake, Morris & Moles, 2018). 

A megfelelő szájhigiéniás állapot fenntartásához az otthoni fogápolás mellett 

kiemelten fontos a fogorvosi ellenőrzésen való rendszeres részvétel. Ennek célja 

elsősorban a megelőzés, a súlyosabb fogászati problémák kialakulásának elkerülése 

(British Society of Paediatric Dentist, é.n.). Autizmussal élő személyeknél a fogászati 

ellátás megszervezésének nehézségét főként a gyermek vagy felnőtt problémás, az 

ellátást erősen megnehezítő viselkedéseiben, illetve a fogorvosok autizmussal élő 

személyek szakszerű ellátásáról való csekély tudásában és tapasztalatában látják 

(Gandhi & Klein, 2014; Fakroon et al, 2014). Mindebből következik, hogy az 

autizmussal élő személyek minimum 10-20%-ánál már hosszabb ideje fennáll legalább 

egy, de általában több kezeletlen fogászati probléma (McKinney et al, 2014; Murshid, 

2015). A minőségében rosszabb fogászati állapottal szoros összefüggésbe hozható, 

hogy az autizmussal élő személyeknél kimutathatóan magasabb a fogínybetegségek 

előfordulási aránya (Fakroon et al, 2014; Blomqvist et al, 2015; Gandhi & Klein, 2014; 

Udhya et al, 2014; Da Silva et al, 2016), amely megfelelő kezelés nélkül további komoly 

problémák okozója lehet. A szájszárazság, mint lehetséges rizikófaktor szintén 

kiemelhető, ez főként a különböző, autizmushoz társult pszichiátriai/neurológiai 

problémákra szedett gyógyszerek mellékhatásaként jelentkezhet (Gandhi & Klein, 

2014; Udhya et al, 2014). 

Egyes tanulmányok szerint autizmussal élő embereknél valamivel magasabb 

arányban mutathatók ki a fogászati régiót – főként a fogzománcot – érintő, gyakran 

nagy fájdalommal járó sérülések (Andrade et al, 2016; Al-Sehaibany, 2018), amelyek a 

legtöbb esetben különféle önkárosító viselkedésekből fakadnak (Habibe et al, 2015). 

Ilyenek például az ajakharapdálás, a nyelvlökéses nyelés, illetve a leggyakoribb az 

éjszakai fogcsikorgatás, amely több tanulmány szerint az autizmussal élő személyek kb. 

40-60%-át érinti (Udhya et al, 2014; Delli et al, 2013; Al-Sehaibany, 2018; Önol & Kırzıoğlu, 

2017) és egyértelműen összefüggésben áll a fogzománc kopásával (Du et al, 2015). 

Feltétlenül érdemes megemlítenünk, hogy egy tanulmány eredményei szerint a 

fogcsikorgatás szignifikánsan kevesebbszer fordul elő olyan autizmussal élő 

gyermekeknél, akik már 3 éves koruk előtt intenzív korai fejlesztésben részesültek 

(Önol & Kırzıoğlu, 2018).  

Milyen, az autizmus természetéből fakadó nehézségek okozhatnak kihívást a 

fogászati ellátás során? 

Az autizmussal élő gyermeket nevelő szülők számára a fogászati ellátás 

megszervezése gyakran nagy energiabefektetést igényel (Thomas et al, 2018), valamint 



 

stresszt és szorongást okoz (Mansoor et al, 2018; Duker et el, 2017; Du et al, 2018). Már 

a megfelelő orvos megtalálása is nehéz lehet. A fogorvosok első reakciója sokszor az 

azonnali elutasítás, de előfordul, hogy tapasztalat és tudás hiányában a feladat mértékét 

nem felmérve kezdik meg az ellátást, amely aztán kudarcba fullad. Teher az is, hogy a 

szakszerű ellátás gyakran többletköltséget jelent a szülőknek (Duker et al, 2017). 

Mindezeken túl a legnagyobb problémát a sokszor jellemző szenzoros érzékenységek, 

valamint a kihívást jelentő viselkedések okozzák (Thomas et al, 2018; Gandhi & Klein, 

2014). A fogorvosok ez utóbbiakat jelölik meg a fogorvosi ellátás egyik leginkább 

akadályozó tényezőjeként (Limeres-Posse et al, 2014). Az autizmusban érintett 

személyek kb. 60-65%-ára jellemzőek olyan viselkedések, amelyek nagymértékben 

megnehezítik a fogászati ellátás közbeni kooperációt (Barry, O’Sullivan & Toumba, 

2014; Mansoor et al, 2018). Fontos tisztában lenni azzal, hogy a problémás viselkedések 

hátterében szinte minden esetben valamely autizmusból fakadó nehézség áll, amelyet 

a kiemelten stresszes helyzet még inkább felerősíthet. A problémás viselkedések nagy 

része megfelelő autizmusspecifikus környezet kialakításával és szakszerű 

beavatkozással megelőzhető lenne. 

A szociális és kommunikációs készségek eltérései megnehezítik a fogászati 

rendelőben való kooperációt (Udhya et al, 2014). Gyakori, hogy már a fájdalmat sem 

sikerül a környezet számára érthetően kommunikálni, s ez az ellátás késlekedéséhez 

vezethet (Lu et al, 2013; Chandrashekhar & Bommangoudar, 2018). Nem csak az 

expresszív, hanem a receptív kommunikációs nehézségek is igen jelentős akadályt 

képezhetnek (Chandrashekhar & Bommangoudar, 2018; Mansoor et al, 2018), hiszen a 

fogorvos és az asszisztens jellemzően beszéddel kommunikál, olyan esetekben is, ahol 

csak valamilyen alternatív eszközzel lenne célravezető a kliens informálása (Udhya et 

al, 2014; Limeres-Posse et al, 2014). Mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a 

szociális interakciók területén előforduló minőségi eltérések (pl. utánzás, közös 

figyelmi viselkedések) is megnehezíthetik a fogászati beavatkozást (Gandhi & Klein, 

2014; Barry et al, 2014). 

A beszűkült tevékenységi és érdeklődési repertoárból, az állandósághoz való 

ragaszkodásból a fogászat területén is számos probléma adódhat (Udhya et al, 2014). A 

tanulmányokban leggyakrabban a sztereotíp-repetitív motoros manírok jelennek meg, 

mint a lehetséges nehézségek forrásai (Udhya et al, 2014; Fakroon et al, 2014). A 

rugalmatlan viselkedésszervezés nehézségei főként a strukturálatlan időben 

mutatkoznak meg (Prekop & Stefanik, 2015), mint amilyen például a fogászati 

váróteremben való várakozás (Thomas et al, 2018). Barry és munkatársai (2014) 

kutatása alapján az autizmussal élő gyermekek 64,3%-ának okoz nehézséget ez a 

helyzet, ráadásul, amennyiben a váróterem zsúfolt, ez az arány 83,9%-ra emelkedik. Az 

autizmussal élő személyekre gyakran jellemző az állandósághoz való ragaszkodás és a 

bejósolhatóság iránti fokozott igény (Stefanik, 2018b). A transzparens és érthető 

kiszámíthatóság hiányában, azaz megfelelő autizmusspecifikus felkészítés nélkül 

gyakran nagyon nehézzé válik az első fogászati ellenőrzésen való részvétel, vagy a 

változások (például új rendelőbe kerülés) elfogadása is (Udhya et al; 2014; Limeres-

Posse et al, 2014). 



 

 

A szülők nagy része (66.6%) gondolja úgy, hogy a gyermeke szenzoros nehézségei 

jelentős problémát okoznak a fogászaton (Mansoor et al, 2018). Az egyik legnagyobb 

kihívás a fogorvos kezének, illetve a fogászati eszközöknek szájban való elviselése 

(Duker et al, 2017; Dangulavanich, Limsomwong, Mitrakul, Asvanund & Arunakul, 

2017). A vizuális ingerek közül a páciens arcába világító, erős fényt adó fogászati lámpa 

okoz gyakran nagy problémát (Poople et al, 2016; Duker et al, 2017). A fogorvosi 

rendelőben, illetve a váróteremben előforduló auditív ingerek (például a nyitott ajtajú 

fogászati rendelőből kiszűrődő zaj, fogászati eszközök hangja) szintén lehetnek 

különböző viselkedésproblémák kiváltói (Delli et al, 2013). Nagymértékű ízlelési 

érzékenység esetén problémát okozhatnak a kezelés során használt különböző paszták 

(Duker et al, 2017). Bár kevésbé kézenfekvő, mégis az autizmussal élő személyek 

csaknem felének okoz nehézséget, amikor a fogászati széket vízszintes helyzetbe 

engedik és a fogorvos a személy fölé hajolva végzi a vizsgálatot, kezelést (Barry et al, 

2014). A szenzoros érzékenységekből adódó problémák jelentős része szintén 

megelőzhető lenne autizmusspecifikus, protetikus környezet kialakításával (Gandhi & 

Klein, 2014). 

Milyen megoldási stratégiákat javasolnak az autizmussal élő emberek fogászati 

ellátásának megtámogatására a gyakorlati segédanyagok, útmutatók?  

A fogászati ellátásra alapvetően egy olyan helyzetként kell tekintenünk, amely az 

autizmussal élő személyek számára sokszor ismeretlen és nehéz elvárásokat támaszt. 

Ezek alapján gyakorlatilag az egyéb támogatásokhoz hasonlóan, eklektikus 

beavatkozási rendszerben, az autizmus spektrum pedagógiájának módszertanára 

alapozva, nagyon individualizált módon kell megközelítenünk a fogászati ellátás 

autizmusspecifikus megszervezését is (Delli et al, 2013; Orellana, Martínez-Sanchis & 

Silvestre, 2014). 

A fogorvosok többsége nem érzi magát kellően felkészültnek az autizmussal élő 

személyek szakszerű ellátására, hiszen nem ismeri az autizmusspecifikus módszertant 

(Delli et al, 2013; Fakroon et al, 2014), ezért is erős ajánlás, hogy a fogászati beavatkozás 

szervezése teammunkában történjen. A fogászati dolgozók mellett az érintett gyermek 

vagy felnőtt, a szülők, illetve, ha lehetséges, akkor egy autizmusban jártas, az adott 

klienst ismerő szakember is vegyen részt a folyamatban (Chandrashekhar & 

Bommangoudar, 2018; Duker et al, 2017). 

  



 

Autizmusspecifikus eszközök és módszerek használata 

 

A gyakorlati útmutatók mind az autizmussal élő személy fogorvoshoz való látogatásra 

történő felkészítéséhez, mind a konkrét fogászati ellátás lebonyolításához gyakran 

ajánlanak az autizmus spektrum pedagógiájában használatos módszereket és 

technikákat. 

A vizuális támogatás a komplex megsegítés egyik eleme (Gandhi & Klein, 2014; 

Nilchian, Shakibaci & Jarah, 2017), amely a megfelelő téri és idői struktúra 

megteremtésének fontos eszköze (Limeres-Posse et al, 2014; Orellana et al, 2014). 

Eredményesen használható a fogászati ellenőrzés vagy beavatkozás közben (Orellana 

et al, 2013; Thomas et al, 2018), illetve az arra való felkészítésnél is (Delli et al, 2013; 

Scottish Autism, é.n.). Nagy előnye, hogy nem vagy alig beszélő személyeknél és az 

autizmushoz társult intellektuális képességzavar jelenléte esetén is alkalmazható 

(Cagetti et al, 2015). Az adott személy által jól értett szimbólumszint alapján írott 

információk, fotók, képek vagy tárgyak is használhatóak lehetnek (Wibisono et al, 2016; 

Autism Speaks, 2007).  

Az autizmusra adaptált modern kognitív viselkedésterápiás módszerek jól 

használhatók a fogászaton való kooperatív viselkedéshez szükséges készségek 

tanítására is (Udhya et al, 2014; Du et al, 2018; Murshid, 2017). Az autizmusban súlyosan 

érintett, nem beszélő és társult intellektuális képességzavarral élő személyeknél vagy 

kisgyermekeknél sokkal inkább a viselkedéses technikákra érdemes építeni (Delli et al, 

2013; Du et al, 2018), míg idősebb, jobb képességekkel és jobb kommunikációértéssel 

rendelkező személyeknél több lehetőség adódik a kognitív módszereket is használni, 

bár a fogászati ellátás stresszes helyzete miatt ezt gyakran érdemes kiegészíteni 

viselkedéses technikákkal is. Erre egy jó példa a pozitív megerősítés használata, 

amelynek egy formája lehet a jutalmazás (Udhya et al, 2014; Limeres-Posse et al, 2014; 

Williams, 2010). A fogászati kezelés közbeni kooperáció sok esetben nagyon nehéz 

lehet az autizmussal élő személyeknek, így kiemelten fontos visszajelezni, hogy jól 

teljesítettek a nehéz helyzetben (Delli et al, 2013). Fontos, hogy a jutalom kiválasztása 

mindig az adott személy szempontjai szerint történjen (Scottish Autism, é.n.; Southwest 

Autism Research & Resourche Center, é.n.). Autizmusban sokszor nagyon speciális, 

szokatlan érdeklődési körök lehetnek jellemzők, így az adott személy motivációs 

bázisáról minden esetben érdemes informálódni (Gandhi & Klein, 2014; Thomas et al, 

2018). 

A következő fejezetekben mind a vizuális támogatás, mind az autizmusspecifikus 

kognitív viselkedésterápiás módszertan köréből mutatunk be példákat a fogászatra való 

felkészítés kapcsán. 

  



 

 

Felkészülés a fogászati ellátásban való részvételre 

 

Az autizmussal élő gyermekek fogászati rendelésen való első részvétele előtt kiemelt 

jelentőségű a megfelelő előkészítés, amely általában a szülők és a fogászaton dolgozó 

szakemberek közös feladata (Delli et al, 2013; Chandrashekhar & Bommangoudar, 

2018). 

Feltétlenül szükséges a szülők és a fogorvos közötti nyílt, bizalmas kommunikáció 

kialakítása (Thomas et al, 2018; Murshid, 2017). Ennek fontos lépése az első ellenőrzést 

megelőző információcsere, amely részben történhet kérdőíves formában is, kiegészítve 

telefonos vagy személyes konzultációval (Autism Speaks, 2010; Chandrashekhar & 

Bommangoudar, 2018; Gandhi & Klein, 2014). Több tanulmány és segédanyag javasol 

ehhez olyan témákat, amelyek mentén hasznos információkhoz juthatnak a további 

munkához. Fontos megbeszélni az autizmussal élő személy előzetes fogászati 

történetét, a fogászati helyzetben várható viselkedéseket, az expresszív és receptív 

kommunikáció szintjét, az esetleges szenzoros érzékenységeket, a motiválási 

lehetőségeket (kedvelt téma, játék, tevékenység), a megnyugtatás lehetőségeit, illetve a 

család prioritásait (a számukra legmegfelelőbb időpont, várakozási mód) (Delli et al, 

2013; Chandrashekhar & Bommangoudar, 2018; Williams, 2010; British Society of 

Paediatric Dentistry, é.n.). Mindenképpen hasznos lehet az ezekről készült feljegyzések 

hosszútávú megőrzése, hogy az adott autizmussal élő klienssel való munka 

gördülékenyen folyhasson, és ne kelljen minden fogászati szűrés vagy beavatkozás előtt 

ugyanazokat az adatokat begyűjteni (Thomas et al, 2018). Ez az első beszélgetés arra is 

lehetőséget ad, hogy a szülők információt gyűjtsenek ahhoz, hogy gyermeküket 

megfelelően fel tudják készíteni a fogászati vizsgálatra (Chandrashekhar & 

Bommangoudar, 2018).  

A szülővel való konzultációt követően a fogászaton dolgozó szakembereknek az 

információk birtokában kell megtervezniük a következő lépéseket. Át kell gondolni a 

megfelelő időbeosztást, az esetleg szükséges környezeti változtatásokat, a rendelő 

összes dolgozóját tájékoztatni kell a szükséges teendőkről (pl. a recepción dolgozó 

munkatársakat, fogászati asszisztenseket), valamint a szülőkkel együtt tanácsos 

kidolgozni egy tervet az autizmussal élő személy fogászatra való felkészítésére (Autism 

Speaks, 2007; Chandrashekhar & Bommangoudar, 2018; Thomas et al, 2018). 

A gyermek vagy felnőtt fogászatra való felkészítése megtámogatható otthon, vagy 

iskolai keretek között is, ennek lépéseit természetesen mindig az adott kliens számára 

individualizáltan kell kidolgozni. Az érthető tájékoztatás mindenképpen 

elengedhetetlen (Scottish Autism, é.n.). Az adott személy által használt napirendben, 

hetirendben vagy naptárban megjelenítendő a fogorvosi ellenőrzés időpontja (Orellana 

et al, 2014; Autism Speaks, 2007). A szorongás csökkentése céljából hasznos lehet, ha 

az első fogászati vizitet megelőzően az autizmussal élő személy bemehet a rendelőbe, 

elvárások nélkül megismerkedhet a személyzettel, a fogászati eszközökkel és a 

környezeti ingerekkel (Williams, 2010; Oral Health Fact Sheets for Patients with Special 



 

Needs, 2010; Özsoy & Bingöl, 2017; British Society of Paediatric Dentistry, 2017). Jó 

megoldás lehet az adott fogászaton összeállított „üdvözlő csomag”, ami tartalmazhat 

fotókat a rendelőről, a fogászati eszközökről, a váróteremről, a dolgozókról és 

életkornak megfelelően, lépésenként összefoglalhatja az általános ellenőrzés menetét 

is (Autism Speaks, 2007). 

Otthoni körülmények között ki lehet próbálni különböző fogászati eszközöket, 

illetve gyakorolni lehet a fogászaton előforduló különféle szituációkat is (Hernandez & 

Ikkanda, 2011; Delli et al, 2013). Ilyen például a patikában kapható, egyszer használható 

fogászati tükör használata, az orvosi maszk látványának megismerése, a gumikesztyűs 

kéz szájban való elviselése (Williams, 2010; Gandhi & Klein, 2014; Orellana et al, 2014; 

Autism Speaks, 2010). Hasznos lehet egy-egy fogászati szituáció modellezése, akár a 

családtagok bevonásával is (National Museum of Dentistry et al, é.n.), amely révén egy-

egy speciális készség (például a száj nyitva tartása, kinyújtott lábbal ülés) gyakorlására 

is alkalom nyílik (Delli et al, 2013; Autism Speaks, 2010). 

A gyakorlati útmutatókban az egyik leggyakrabban ajánlott módszer a 

deszenzitizáció (Gandhi & Klein, 2014; Du, Yiu & King, 2018; Thomas et al, 2018), amely 

a személy számára kellemetlen környezeti ingerek elfogadtatását tűzi ki célul. Lehetőség 

van nagyon individualizált haladási ütemre, tehát e technika könnyen illeszkedhet az 

adott személy képességeihez, igényeihez (Gandhi & Klein, 2014; Autism Speaks, 2007; 

Thomas et al, 2018). A deszenzitizáció történhet a konkrét rendelői helyszínen is 

(Gandhi & Klein, 2014), de mindenképpen érdemes a felkészítés részeként az otthoni 

vagy iskolai környezetben is alkalmazni (Limeres-Posse et al, 2014). 

A segédanyagok szintén gyakran említik a témához tartozó szociális történetek 

feldolgozását. Ez az adott személy számára érthetővé teheti, hogy a fogorvosnál mi fog 

történni pontosan, miért fontos mennie, és mi lesz az ő feladata ott (British Society of 

Paediatric Dentistry, 2017; Du, Yiu & King, 2018; Murshid, 2017). Modellálással 

vizualizálható lehet a fogorvosi viziten való részvétel (Gandhi & Klein, 2014; Southwest 

Autism Research & Resourche Center, é. n.). Nagyban függ az érintett személy 

képességeitől, hogy alkalmazható-e ez a technika, illetve, hogy mely aspektus áll a 

középpontban: például, hogy a kezelésre való önálló bejelentkezés, vagy az 

alapvetőbb, fogászati székben való viselkedés, kommunikáció elérése-e a kitűzött cél. 

Az egyik leggyakrabban használt módszer a videomodellálás (Isong et al, 2014). 

Természetesen fontos törekedni a minél alaposabb felkészülésre, ugyanakkor 

tudatában kell lenni annak is, hogy bármilyen alapos előkészület után is felmerülhet 

váratlan probléma. A sikeres fogászati beavatkozás kulcsa tehát az alapos előkészítés 

után is a résztvevők közötti folyamatos, nyílt kommunikáció (Autism Speaks, 2007; 

Thomas et al, 2018). 

  



 

 

Fogászati rendelő mint környezet adaptálása 

 

Az autizmusspecifikus környezet kialakításakor alapvető szempont egy érzelmileg és 

fizikailag biztonságos közeg megszervezése (Stefanik, 2015). Autizmussal élő 

személyek – főként gyermekek – esetében sokat segíthet ebben egy számukra jól ismert 

kísérő – általában szülő vagy közelálló segítő személy – jelenléte a fogászati 

beavatkozás alatt (Limeres-Pose et al. 2014; Delli et al, 2013). Az autizmussal élő 

személyek számára a biztonság érzését nyújthatja a megfelelően strukturált környezet 

(Udhya et al, 2014), amely segítségével jól értelmezhetően előreláthatóvá, 

bejósolhatóvá válik, hogy mi fog történni, így pedig szorongásának mértéke is 

csökkenni fog (Scottish Autism, é. n.). 

Amennyiben felmerül olyan problémás viselkedés lehetősége, ami veszélyeztetné 

akár a kliens, akár mások biztonságát, különböző védőfelszerelések (pl. védő-

szemüveg, arcvédő) viselése is hasznos lehet (Autism Speaks, 2007). A biztonság 

érdekében is fontos figyelni rá, hogy a fogászati szék környékén lehetőleg minél 

kevesebb tárgy legyen (Southwest Autism Research & Resourche Center, é. n.). 

A fogászati rendelő autizmusspecifikus adaptálása során kiemelten fontos a 

szenzoros ingerek minimalizálása (Thomas et al, 2018), hiszen a szenzoros érzékenység 

súlyosbíthatja a viselkedésproblémákat is (Delli et al, 2013). A szenzoros adaptáció nem 

csak a rendelő, hanem egyéb helyiségek (pl. váróterem) kialakításakor is fontos 

(Scottish Autism, é. n.). Több gyakorlati útmutató is ajánlja egy külön, kevéssé 

ingergazdag (vagy könnyen ingerszegényebbé alakítható) váróterem elérhetővé tételét 

(Autism Speaks, 2007; Williams, L., 2010; Gandhi & Klein, 2014), hiszen nagyon sok 

olyan szenzoros inger érheti őket más páciensektől is, amelyek kevésbé kontrollálhatók 

(Delli et al, 2013). Segíthet, ha nem terheljük túl felesleges vizuális ingerekkel a 

gyermeket, felnőttet. Például jó, ha minél kevesebb és semlegesebb színt és kevesebb 

dekorációt használunk a falakon, hasznos lehet az erős fények mellőzése, vagy 

fényvédő szemüveg viselése (Gandhi & Klein, 2014). Jó megoldás lehet, ha a fogászati 

lámpa használata helyett a fogorvos olyan fejlámpát visel, amelyet célzottan a személy 

szájüregére tud irányítani (Cermak et al 2015). Auditív téren preventív lépés lehet a 

váratlan és hangos zajok lehetőség szerinti minimalizálása (telefon ideiglenes 

kikapcsolása, ajtó becsukása, a személyzet egymás közötti beszélgetésének minimali-

zálása, minél halkabb fogászati eszközök használata, fülvédő felvétele) (Autism Speaks, 

2007; Gandhi & Klein, 2014; Scottish Autism, é.n.; Duker et al, 2017). Vannak olyan 

autizmussal élő személyek, akiknél segíthet, ha a háttérben halk zene szól (Udhya et al, 

2014; Gandhi & Klein, 2014), vagy akár fülhallgatón keresztül hallgathatják a kedvenc 

dalaikat (Williams, 2010). A szagingereket tekintve is cél, hogy lehetőleg minél 

kevesebb és enyhébb illat vegye körül az autizmussal élő személyt (Gandhi & Klein, 

2014; Scottish Autism, é.n.). Az ízlelés kapcsán – hasonlóan a fentiekhez – alapvetően 

törekedni kell a minél semlegesebb ízű termékek (például polírozó paszták) 

használatára (Duker et al, 2017). Ezenfelül hasznos lehet, ha lehetőség van az adott 

anyag minél gyakoribb kiöblítésére (Autism Speaks, 2007). 



 

A fogászati ellátás során a fej és a szájüreg területét érő taktilis ingerek 

elkerülhetetlenek, ugyanakkor törekedni kell ezek minimalizálására (Duker et al, 2017). 

Segíthet, ha individuálisan érthető formában jelezzük, hogy mennyi ideig fog tartani 

egy-egy lépés, illetve, ha először csak kézzel, eszközök használatát mellőzve kezdi el a 

fogorvos a vizsgálatot (Southwest Autism Research & Resourche Center, é. n.). 

Mindemellett előfordulhat, hogy bizonyos taktilis ingerek megnyugtatják az autizmussal 

élő klienst. Ilyen lehet például egy kis tárggyal való manipulálás (Autism Speaks, 2007; 

Oral Health Fact Sheets for Patients with Special Needs, 2010) vagy akár egy számára 

kellemes anyagból készült takaró érzése (Cermak et al, 2015). A fogászati szék 

vízszintes, fekvő helyzetbe való leengedése a kinesztetikus ingerek feldolgozási 

nehézsége révén több, autizmussal élő személy számára kellemetlen lehet, így egyfajta 

megelőző lépés lehet, ha már a rendelőbe érkezés előtt leengedik a széket a megfelelő 

helyzetbe (Duker et al, 2017). 

Csakúgy, mint más szempontoknál, a szenzoros adaptáció során is figyelembe kell 

venni az adott személy szükségleteit, hiszen nagyon egyedi igények is felmerülhetnek 

(Autism Speaks, 2007). Cermak és munkatársai kutatásának eredményei alapján meg-

állapítható, hogy az autizmussal élő személyek a környezet megfelelő szenzoros kialakí-

tásakor szignifikánsan kevesebb stresszt, fájdalmat és szenzoros diszkomfortot éltek át, 

mint adaptáció nélkül, (viszont még így is többet, mint a kontrollcsoport adaptáció 

nélkül). A kevesebb stressz és diszkomfort hatására nő a kooperáció, így javulhat az 

ellátás is, amely révén a szülők is nyugodtabban viszik fogorvoshoz a gyermeküket. 

Ráadásul kimutatható, hogy nem csak az autizmussal élő gyermekek, de általában a 

tipikusan vagy nem tipikusan fejlődő gyermekek fogászati ellátásában is hasznos a 

szenzoros ingerek minimalizálása (Cermak et al, 2015; Önol & Kırzıoğlu, 2018). 

 

 

Fogászati ellátás menetének adaptálása 

 

Autizmussal élő személyek fogászati ellátásának minél strukturáltabbnak és 

rövidebbnek kell lennie (Udhya et al, 2014; Limeres-Posse et al, 2014). Viszont számítani 

kell rá, hogy szinte minden esetben hosszabb időtartammal kell számolni, mint 

általában, így előfordulhat, hogy félbe kell hagyni a vizsgálatot, és egy következő 

alkalommal folytatni (Southwest Autism Research & Resourche Center, é.n.; National 

Museum of Dentistry et al, é. n.).  

Fontos, hogy a fogászati ellátás időpontját az autizmussal élő személy számára 

legmegfelelőbb intervallumban szervezzék meg (Southwest Autism Research & 

Resourche Center, é. n.). A szülők gyakran a reggeli időpontokat preferálják, amelynek 

egyik oka lehet, hogy ilyenkor még kevésbé zsúfolt a váróterem, így a várakozás okozta 

viselkedésproblémák is könnyebben elkerülhetők (Barry et al, 2014; British Society of 

Paediatric Dentistry, 2017).  



 

 

A szervezésnél törekedni kell rá, hogy személynek a lehető legkevesebb ideig 

kelljen várakoznia (Udhya et al, 2014; Barry et al, 2014; British Society of Paediatric 

Dentistry, é.n.). Célszerű a legkevésbé zsúfolt időszakot választani (Williams, 2010), 

lehetőséget teremteni a megérkezés előtti telefonos egyeztetésre, így ha szükséges és 

megoldható, akkor a gyermek vagy felnőtt például az autóban is tud várakozni (Barry 

et al, 2014; Autism Speaks, 2010). Kiemelten fontos törekedni arra, hogy az autizmussal 

élő személy felé való kommunikáció megfelelően adaptált legyen, a világos és rövid 

mondatok használatára, az ironikus és kétértelmű kifejezések kerülésére. A közléseket 

gyakran érdemes kiegészíteni, helyettesíteni augmentatív alternatív kommunikációs 

(AAK) eszközökkel (Thomas et al, 2018; Oral Health Fact Sheets for Patients with 

Special Needs, 2010; Scottish Autism, é. n.).  

Szem előtt kell tartani, hogy az autizmussal élő személy számára minél 

bejósolhatóbbnak kell lennie a fogászati ellátásnak (Barry et al, 2014). Javasolt, hogy 

amennyiben lehetséges, minden alkalommal ugyanazzal a személyzettel és 

ugyanabban a rendelőben történjen az érintett személy ellátása, hiszen ez számára 

biztonságot adhat (Southwest Autism Research & Resourche Center, é. n.). Az érthető 

struktúra az ellátásban való önállóbb, stresszmentesebb részvételt támogatja. A 

gyakorlati útmutatók leginkább a különféle vizualizált folyamatalgoritmusokat említik 

példaként. Sok esetben fontos lehet a láthatatlan idő jelzésére vizuális időmérőket (pl. 

homokóra, time timer) használni, például a strukturálatlan idő (várakozás) végének 

előre jelzésében (National Museum of Dentistry et al, é. n.). Lehetőleg minél 

kevesebbszer szakítsuk meg a vizsgálatot vagy kezelést (Southwest Autism Research & 

Resourche Center, é. n.). 

A fogászati ellenőrzés vagy beavatkozás közben hasznos lehet egy olyan 

kommunikációs kártya használata, aminek átadásával vagy felmutatásával az 

autizmussal élő személy jelezheti a fogorvos számára, ha nem érzi magát komfortosan, 

szünetre van szüksége. Ennek kivitelezése egyénileg eltérő lehet, valamint fontos a 

használatának megtanítása is (National Museum of Dentistry et al, é. n.). 

A technológia adta lehetőségeket kihasználva az utóbbi időben egyre gyakrabban 

használnak az autizmussal élő személyek fogászati ellátásában is különböző 

mobiltelefonon vagy tableten futó alkalmazásokat (Murshid, 2017), vagy virtuális 

valóság (VR) szemüveget. Hatásukról még csak néhány kutatás készült, de az első 

eredmények bíztatóak (Zink, Molina, Diniz, Santos & Guaré, 2017, Fakhruddin & El 

Batawi, 2017). 

Előfordulhat, hogy vannak olyan lépések a vizsgálat során, amelyet nem sikerül 

kivitelezni. Ilyenkor megoldás lehet, ha a fogászaton dolgozó szakemberek jegyzeteket 

készítenek arról, hogy milyen módon és milyen eredménnyel próbálkoztak. Ezeket 

később érdemes a szülőkkel, illetve autizmushoz értő szakemberekkel is átbeszélni és 

megoldási stratégiákat kidolgozni a problémás helyzetre (Autism Speaks, 2007).  

 



 

1. ábra. Módszerek és eszközök a fogászati ellátás autizmus specifikus támogatásában 

 

Az általunk feldolgozott gyakorlati útmutatók alapján megállapítható, hogy 

alapvetően az individualizált, evidenciaalapú, autizmusspecifikus módszertanok mellett 

teszik le voksukat, ugyanakkor (Gandhi & Klein, 2014) ritkábban számolnak a modern 

kognitív viselkedésterápia sokszínű eszköztárával. A deszenzitizáció mellett ugyanis 

számos operáns viselkedésmódosító technika is hasznos lehet a fogászati ellátás 

folyamatában (Delli et al, 2013). További probléma, hogy a fogászathoz kapcsolódóan 

csak néhány beavatkozási forma hatásait vizsgálták. 

Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy előfordulhat, hogy minden 

autizmusspecifikus támogatás mellett is fennmaradnak az ellátást ellehetetlenítő 

problémák. Ilyenkor merül fel az altatás vagy általános érzéstelenítés szükségessége 

(Duker et al, 2017; Jo, Park, Lee & Kim, 2017).  

Az altatásban történő beavatkozás (elvben) kizárólag akkor merül fel lehetőségként, 

ha valóban minden individualizált segítséget megadunk, ám ennek ellenére sem sikerül 

olyan kooperációt kiépíteni, amely biztonságos ellátást tesz lehetővé (Limeres-Pose et 

al, 2014; Mathu-Muju, Hsing-Fang, Nam & Bush, 2016), illetve, ha egyidejűleg nagyon 

sok kezelendő fogászati probléma áll fent (British Society of Paediatric Dentistry, é. n.; 

Duker et al, 2017). Természetesen ennél az ellátási formánál is fontos a megfelelő 

felkészítés. Sajnálatos adat azonban, hogy szignifikánsan több, autizmussal élő pácienst 

altatnak el a nehezített kooperáció miatt, mint ahányuknak erre ténylegesen szüksége 

lenne (Mathu-Muju et al, 2016; Du et al, 2018), egyes tanulmányok szerint csak az 

eseteknek kb. 20-40%-ában van erre szükség (Reichart et al, 2013; Limeres-Posse et al, 

2014).  

 

 

  



 

 

ÖSSZEGZÉS ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Szakirodalmi kutatómunkánk alapján megállapítható, hogy az autizmussal élő 

személyek fogászati ellátása több szempontból is kihívást jelenthet. 

- Autizmussal élő személyeknél néhány fogászati probléma valamivel 

gyakrabban fordul elő, mint a neurotipikus populációban (például az 

alacsonyabb szintű szájhigiénia, fogínybetegségek, szájszárazság és a 

fogzománcsérülések). 

- Ennek hátterében feltételezhetően a táplálkozási szokások eltérései, a 

rendszeres fogorvosi ellenőrzés elmaradása, az otthoni fogápolási rutinnal 

kapcsolatos nehézségek, káros szokások (fogcsikorgatás), illetve egyes 

pszichiátriai/neurológiai gyógyszerek szedése áll. 

- Az autizmus nem okoz közvetlenül fogászati problémákat, de az autizmusból 

fakadó nehézségek megnehezíthetik a fogászati ellátást, illetve olyan közvetett 

problémákkal is számolnunk kell, amelyek rontják az orális egészséget.  

- Az autizmussal élő személyek fogászati ellátásában alapvetően az autizmus 

spektrum pedagógiájából ismert módszerek és technikák alkalmazhatók. A 

módszertan individualizált adaptálása mellett hangsúlyt kell fektetni a fogászati 

ellátás menetének strukturált kidolgozására és a rendelő környezetének 

autizmusbarát kialakítására is. 

A tanulmányok, illetve a gyakorlati útmutatók is számos olyan lehetőséget 

említenek, amelyek segítségével a fogászati ellátás autizmusspecifikussá tehető. Ezek 

bizonyítják, hogy bár hazánkban jelenleg a fogyatékossággal élő személyek – így az 

autizmussal élő személyek – fogászati ellátásakor alapvetően az altatásban való 

beavatkozást javasolják (OBDK, 2015), vannak más alternatívák is, amelyekkel akár 

több esetben elkerülhető lehet a hosszú procedúrával járó, esetenként veszélyes altatás 

megszervezése. E módszerek alapvetően „csak” jó gyakorlatoknak számítanak, hiszen 

megbízható hatékonyságvizsgálatok kevésbé készültek fogászati kontextusban való 

alkalmazásukról (a szenzoros adaptáció és a videómodellálás kivételével). Ugyanakkor 

mindegyik említett technika jól illeszkedik az autizmusról való jelenlegi tudásunkhoz, 

és az eklektikus autizmusspecifikus beavatkozások alapelveihez. 

Kutatásunkat limitálta, hogy csak angol nyelvű, ELTE IP címről elérhető 

tanulmányokat állt módunkban feldolgozni, ennek révén kimaradhattak más olyan 

tanulmányok, amelyek további releváns és fontos eredményeket tartalmazhatnak. 

Mindenképpen szükség lenne a témával kapcsolatos további, magas minőségű, 

empirikus, illetve a hazai helyzetet feltáró kutatásokra, valamint az autizmussal élő 

emberek fogászati ellátásában használható specifikus technikák és módszerek 

eszköztárának bővítésére, a célzott bevatkozások eredményességének vizsgálatára. 
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Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés 

(4 félév) 

 

A szakirányú továbbképzési program célja a pszichoszociális területeken dolgozó 

szakemberek (orvosok, pedagógusok, pszichológusok, pszichoterapeuták, 

védőnők, szociális munkások stb.) speciális képzése a szülő-csecsemő konzultáció 

alkalmazására. A szülő-csecsemő konzultáció koragyermekkori prevenciós és 

intervenciós módszer, tudományosan megalapozott metódus a pszichés és 

pszichoszomatikus megbetegedések (regulációs zavarok) gyógyítására, de 

legalábbis enyhítésére csecsemő- és kisgyermekkorban. 

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett oklevél a következő 

képzési területek valamelyikén: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, 

pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jog- és igazgatástudomány; 

valamint motivációs beszélgetésen való részvétel és megfelelés.    

A képzés önköltsége: 150.000 Ft/félév 

Jelentkezési határidő: 2019. július 1. 

Motivációs beszélgetés tervezett időpontja: 2019. július 8-10. 

Tervezett indulás: 2019-20-as tanév őszi félév 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.  

 

Részletesebb információ az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Gyógypedagógiai Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat 

menüpont alatt az alábbi elérhetőségen található: 

https://bit.ly/2DO1TK6   
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