
Készült a Fogorvos Kollegiális Szakmai Vezetők és 

a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar  

együttműködésében. 

 

 

CARIES-INTENZITÁS (CARIES-PREVALENCIA) MÉRÉSE A LAKOSSÁG 

KÖRÉBEN 

(Tájékoztató és kitöltési segédlet az alapellátásban dolgozó 

fogorvosok számára) 

 

EPIDEMIOLÓGIA 

Epidemiológiai alapfogalmak: 

Caries-intenzitás: egy adott időpontban a vizsgálati egységben a megbetegedett 

fogak/felszínek száma. 

Caries-frekvencia (prevalencia, gyakoriság): a szuvas fogú személyek száma a vizsgált 

személyek számához viszonyítva, %-ban kifejezve. 

 

A civilizált országokban a caries frekvenciája 95-100 %. 

Az első carieses léziók a tejfogakon már a 2. évben megjelennek, és 6 éves korban már a maradó 

fogak is kezdenek szuvasodni. 13-20 életév között a DMF-T eléri a 10-et. 

A fogeltávolítások fő oka a 35-40. életévig a caries. 

 

  

A DMF- SZÁM ÉS- INDEX 

A caries regisztrálására a DMF-számot/ indexet használjuk. 

Az egyénre számolt értéket számnak, míg a csoportra számított értéket indexnek 

nevezzük. 

A DMF a szuvas (decayed), hiányzó (missing) és tömött (filled) kifejezések angol 

megfelelőjének kezdőbetűiből áll össze.  

A DMF-T szám egy adott páciens szuvas, hiányzó és tömött fogainak összegét jelöli. 

A DMF-T index a szuvas fogak számának átlagát jelöli egy adott populációban.  

 

  



MÓDSZERTANI ELVEK 

A számokat mindig 28 maradó-, valamint 20 tejfogra  számoljuk, nem vesszük figyelembe a 

bölcsességfogakat.  

A DMF-T szám megmutatja: 

- hány fog szuvas (decayed – D, d), 

- hány fog hiányzik (missing – M, m), 

- hány fog tömött/restaurált (filled – F, f). 

 A fentiek összege adja a DMF-T/dmf-t számot.  

 

A DMF-T KISZÁMÍTÁSA (MARADÓ FOGAZATBAN) 

Szuvas elváltozás(ok), illetve szuvas elváltozás(ok) és restauráció esetén a fogat D-nek jelöljük.  

Ha a fogszuvasodás miatt extrahálták a fogat, akkor M-ként kell rögzíteni.                       

Ha a fog tömött, vagy a tömés javításra szorul, de nem szuvas, akkor ezt F-nek kell 

tekinteni.                                                                                                                

A trauma következtében koronával helyreállított fogak elvileg nem tartoznak bele a 

felsorolásba, de ez nem biztos, hogy az anamnézisből kideríthető. 

Fogak más okból is hiányozhatnak (csírahiány, trauma, parodontális betegség, 

orthodontiai okok, elő nem tört fogak, a veleszületetten hiányzó fogak), lehetnek számfeletti 

fogak, és a perzisztáló tejfogak - ezekkel a DMF-T számítás során nem foglalkozunk. 

DMF-T értéke 0 és 28 között van.  

 

A dmf-t KISZÁMÍTÁSA (TEJFOGAZATBAN) 

A dmf-t esetében a d, m és f rögzítésére vonatkozó szabályok megegyeznek a DMF-T-vel.  

A dmf-t szám az érintett fogak számát fejezi ki a tejfogazatban a pontszám 0 és 20 között van.  

 

  



CARIESINTENZITÁS (CARIES PREVALENCIA) MÉRÉSE A LAKOSSÁG 

KÖRÉBEN 

Fogászati praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek 

(DMF-T; dmf-t szám felvétele és rögzítése) 

 

Név  

TAJ  

Születési idő  

Életkor  

Vizsgálatot végző neve  

Vizsgálat dátuma  

 

Az emelt szintű fogorvosi praxisközösségben a DMF-T, illetve dmf-t számot rögzítjük! 

Töltse ki a táblázatot! Tömött, szuvas, cariológiai okból hiányzó foghoz írjon 1-est! 

Cariológiailag ép foghoz írjon 0-t! Adja össze a számokat!  

(DMF-T maximum 28, dmf-t maximum 20 lehet.) 

 

DMF-T  

17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 

              

47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 

              

dmf-t 

V IV III II I I II III IV V 

          

V IV III II I I II III IV V 

          

A kérdőív nem validált, eredménye csak tájékoztató jellegű. 

 

DMF-T/dmf-t szám:  

 


