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Melléklet:2

Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. Előzmények
A gyermekfo gászati alapellátást, mint kötelező önkormányzati feladatot a Budapest
Jőzsefvátosi onkoľmźnyzatKépviselő-testiiletének58112007. (IX.13.) sztlmĹłdĺjntése aLapjźn,
2007. október 1. napjától téľítésmęntesen a Semmelweis Egyetem Gyeľmekfogászati és

Fogszabályozási Kliníka |átja e|, a f007. szeptember 2|. napjan alźirt hatfuozott 10 éves
ídőtatamĺa szóló önkormtnyzati feladatellátásľól szóló megállapodásban foglaltak szerint.

il. A beteľjesztés ĺndoka
A Semmęlweis Egyetem Gyeľmekfogźszatí és Fogszabá|yozási Klinika minden évben
részletesen beszĺĺmol az onkoľmányzat felé az e|oző évbęn ellátott gyeľmekek és

bęavatkozások számarőI. Az Egyetem 2012, évi gyermekfogászati alapellatásra vonatkozó
beszĺĺmolój źi az előterjesztés 7-2 sz. melléklete tartalmazza.

ilL Tényállás
Az egészségtigyről sző|ő 1997. évi CLN. törvény 88. $ (1) bekęzdésében foglaltak szerint a
beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy vźiasńása a|apjźn igénybe
vehető, hosszú tźLvu, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége
tetmészetétől fiiggetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban ľészesiiljcin.

2012. évben a keľiiletben lévő összesen 4 gyeľmekfogászati körzetben 6026 gyermeket láttak
e|. Az alapellátási feladaton belül ľęndszeres bölcsőđei, óvodai és iskolafogászatí gondozást,
kezelést végeztek, valamint elláttak a panassza| hozzéluk forđuló VIII. kęrületi gyeľmekeket
is. A keriiletben 13 iskolában gondozásos ellátást, 11 óvodában és 4 bölcsődében helyben
szűrést, illetve szĹikség esetén rendelőben tcjrténő további kezelést végeztek. A
gyeľmekfo gászati alapellátás feladatainak cé|ja a fog- és szájiiregi betegségek megelőzése és a
maľ kialakult elváltozások kezelése. Az óvođrák és bölcsődék jelentős részénéI a
snirővizsgáIatokat helyben végeńék, kiemelt figyelmet fordítottak a prevencióľa,
egészségnevelésľe, ennek keretén beliil a helyes tápláIkozásra, sztljhigiéniźra, a ľendszeľes
fogászati ellenőrzésre és a ľossz szokásokľól való leszoktatásľa. Allapotfelméréssel
ĺĺsszekötött tanácsadást végeńek a Bźrczi Gusztáv ovoda és Általános Iskola és

Készségfej lesztő Speciális Szakiskolában.

Iv. Jogszabályiktiľnyezetismertetése
A Bizottság hatásköre a Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefvárosi onkormányzat" a
Képviselő-testület és Szervei Szervezęti és Műk<jdési Szabá|yzatárő| szőIő 2512013. (v.27.)
ĺinkormányzati rendelete 4. mellékletének 2.I.7 . pontjában foglaltakon alapu|, mely szerint a

1.

/.6



Humánszo\gáItatásí Bizottság dont az onkoľmanyzatkozĺęvelési, közmiĺvelődési' kulturális,
sport, egészségügyi, szociális' gyermekvédelmi feladatok e|Iátäsa taľgykĺiľbe tartoző
szerzóđéses paľtner tevékenysé gérőI szőlő beszámolój anak elfogadásáról.

V. Diintés taľtalmának ľészletes kifejtése
A Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabá|yozási Klinika az elózó évekhez
hasonlóan e||źita a gyeľmekfogészati a\apellátást. valamint a prevenciós feladatokat, ezért
j avasl om a határ ozati j avaslatb an fo glaltak elfo gađását.

vI. A diintés célja, pénzügyi hatása
A Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabá|yozásiKlinika 2012. évľől szóló
be számo lój ának e lfo gad ása p érzld;gyi f e dezetet nem i gényel.

Hztátozati javaslat

.l f0I3 év. (MI. 15). számú Humánszolgáltatási bizottsági hatáĺozat:

A Humánszo|gá|tatźsi Bizottság ligy dönt, hogy

elfogadja az előteľjesztés I-2. szĺĺmú mellékletét képezo Semmelweis Egyetem
Gyermekfo gászati és Fogszabá|yozźsi Klinika szakmai beszźtmolőját a 2012. évi
gyeľmekfo gászati alap ellátásľó l.

Felelős: polgáľmester
Hatĺĺľiđő: 2013.július 1 5.

A döntés végľehajtását végző szervęzęti egység: Humánszolgáltatási Ügyosĺály
Humĺínkapcsolati lroda

A lakosság széles kĺirét érintő döntések esetén az eIoterjesztés előkészítőjének javaslata a

kozzététe|mődjára: honlapon indokolt 
í} ^ ^ c\ ĺ. (.\ l

Budapest, 2013..1úIius 04. ś-I--J4-.^ ť"L+--7
Sántha Péterné
alpo1gáľmester

rÉszÍrprľp : Huvĺ,c,NszoLGÁLTATÁsl Ücyo szľÁly HuvĺÁNKAPCSoLATI IRoDA

LpÍnľ,ł,: PoroRľyI Vxľónl,ą'. ÜcyľNľÉzo

PÉNzÜcyl FEDEZETET IGÉNYEL/NtMlqí].rytL, IGAZoLÁS :

I
Jocl<oľrRoI,I.: pF_

AI

EllpNonIzTH {lĺ ) ,,\ / ŕ .{o 
ď

,f . ý,{{/' uAĺ h 'qĺ
/fur , (,/ w}ĺĺN ŕv.ŕ {l
-oR. MÉszÄR ERIKA l

ĺtllecyzo ^^," l, ', * *
?-01ĺ llťlt u s.

BpreRĺeszTÉsRE ALKęLMAS :

/T\r \(,lAh0\ \
\{ -*\_

RIMAN EDINA_-\
lĺcyzo

JOVAHAGYTA:

--7 ,/ ,/-J .r'
/ /./|/''.., /--n./L.ż-
\-/ (,/ q

ZENTAI oSZKÁR
A HUMÁNS ZILG ÁLT ATÁsl sIzoľrsn.c BI.NÖrB
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A YIII. keľüIeti gvermetďogászati alapellátás miüköd6e . #łj)t,
2012. január |. -20|2. decembeľ 3l. i .

Az ďapeilátasban 4 orvos dolgozik anégy köľzetben. Fol.l,tatjuk a ľęnđszeľes fogészaígondozás|
kezelésq az óvodák és bölcsődék látogatĺásĄ vďamint az egy.éni panaswal eľkez} v111 kerületi
be.ĺegek ellát.ĺs.ĺĹ

iskolak ki'zi'il gondozásos elláĺĺst végeztiink:

Molruáľ Feľenc két tannyelr,ri iskola Somog.i u',, Losonczi u'., Német u.., P ratet u (Í' feléu)..'
E,1dé}i *': 

TĽfort rr'., Vajda P. u.., Daík Diak u'., Tolnai u'., Hoľváth M. ter.:., Keľeszteny
Altalĺá.nos Iskola Golgotau.3..,.é's Szabómesteľ Képző Középiskolą Elnök u. 7' valamint Íeky
Gimnázium és Szakközepiskolĺíbaľ'.

Helyben szĺľttit illetve ręndelőben kezeltiik a kc'vetkezj kllcsődéket, ór'odákat:
Baross u. 1i l.., Tolnai u. 7.9., ToInđ u: 19. , Szigony u..,
Vajda u., Baross u' 93.', Baross rr. 1 1 1'., Somoryi u.., Tömö u.., Csobrínc u.., Szťz u.., Rĺákoczi
út.., Bláthyu.', Százados u.., SOTE.

Meglátogatruk: Bĺiľcá Gusztív ovoda és Altalĺínos Iskola és Készségfejlesaő Speciális
SzakiskolĄ áilapoďeknéľést és Íanácsądĺást v.égeznink

Ezen iďjszak ďatt 6026 g-vermeket látľu*k el.

BudapesĹ 2013 . jarnnr 24.
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2. szźlrnú melléklet

Dr. Simon Zsófia 280095506

MeEnevezés Kód NL

Aktivé|ás soron kívü| r.95 1

Ą|ábéle|és 109

Ą|ábéleĺés - fénvrekłjtij - kalcium h.

\lábélelés - fénvrekotö. üvesionomeľ lLO 8(

Ąlábé|e|és . kaIcium-hidroxid c' 201 fL

Alábé|e|és - pulpasapkáfás indiÍekt 203

Barázdazárás LL) 3:

Barázdazár ás fosfeIszínen ként 121 9Í

Ba rázdazárás kiterlesztett 386 f

BetegfeIvéte|, fogorvosi vizsgá|at 774
Bracket eltávolítása' fog po|irozása. fluoros pakolás (egy) 145 1

Bracket feIrasasztása (eev} t44 Ĺ3:

Bracketragasztás ( újra ragasztás) +lJ J

]sekk kiadása fosszabá|vozó készü|ék, ĺ||' keze|és költségeire 373 l:

Deouľá|ás á|lcsontonként 290 4f
Esvéni mese|őző tanácsadás évente egvsżer 323 1aąn

Érzéstele nítés-intraorá|is feĺírleti 333 oq

:rzésteIenítés-intraorális infi|trációs 334
irzéstelenítés.i ntraorá lis vezetéses 335

Finírozás' polírozás tomésenként eev feIszínen {évente 1x} fa4 I

:inírozás, políÍozás töméseĺként több feIszínen ĺévente 1x} 4fo 1a

:oEak sĺnezése, foganként tzs
:ogeĺtáVo|ítá5 teifoe 338 oŻ
:oeköeItávo|ítás á||csontonkénr
:ogorvosi sziirövizseáĺat (18 éV aIatti} féĺévente esvszer löb 5J:
:ogorvosi szürovizsgálat (18 éves korig) fé|évente egyszer 5fó 85(
:ogorvosi szij rövizsgálat, feĺnötteknek évente egyszer 3f7
:ogorvosi vizssá|at 5AJ 3l
:ogsza b.keze|és fo|vamatának e||entiĺz'.a kiiválása roez'készü|ékeknéi L43 1

3insivectomia foeanként rJ)
]vokérkeze|és - folvamatos 2L8 77

3vökérkezelés. trepaná|ás és/vaey exstirpálás csatornánként z3z z:

3vökértömés - 1 csatoÍna (csatornánként ieIentendö) zLo

3vűrűragasztás (újraragasztás) +lE L1

r|e|vi fluoridá|ás segédeszkôz né|kü| á|lcsontonként ttv 24

ideisIenes svökértömés, nvitott apex esetén 179
{deiglenes lezárás svó*vszerreI 393 zz
ĺV - te|jes bekötése, minden fogcsoporthoz 3f

lvcsere 1r )z
Kivehetö fogszabáĺvozó készÜ|ék aktivá|ása 37 la:

Kivehetö fosszabálvozó készülék átadása L94 5L

Kontroll 39,t 92

Konzu|táció 37t 505

Korona, híd eltávolítás horeonYonként 48

Kijrett (foAankéntJ f94 Lx

Lenvomat kivehet,ó foppót.hoz.foeszab.hoz.ana|ízishez {áI|csontonként 153 54

Naeyŕokú fogazati eltérés fogszabá|yozásának befejezése aĐo +

Nasvfokú fosazati e|térés fosszabá|vozásának megkezciése lo: 44



vrLuuUllLląl t||ęĺgseK lInooeiI anaIlz15, rontgen kĺeftéke|ěs|
Ret"n.ió'kE'i

77t 15
168 1

megKeudesekor Lbt

'rv6.l\g(l luĚ'J.oudIy94q ęlLdvo'IIa5a. T|our|oalasa, poIlrozás L71
'r95érLtLl IuE54duą|y9ćU KesZuIeK aKtlvaIasa
Sín eltávolítás

37i
l.zt 3

J.đJ||YdIKd|ĺd'Lyd oeteBsegeK xezeIese elso alka|ommal 5Ut
321 18

)ZepdĺdIa5 t82
I sJrvE

183 61
l t' l v5 t16|szuId5d, lnlpĺetnalasa !z: 2Ą
|9JlUĚ 16( 8C
I v|l'gJ - lg|łyIg ĺ,ut|'||El líd|UuU dnyaBBaI r Te|sz|nen 10ŕ 37
l q!|.EJ - |g|'y't P9|llt|t(IldloQo anyaggaI f Íe|szĺnen 107
I v|l|cě. lJ|d5.llńu} d||yđHBal J' Ielsz|nen
Lfiryés . p|asztikus anyagga| 2 fe|színen

IUI

Tömés kéšzítése tejfq8ba egy fe|szinen 184 72
ese lejrogDa tobb telSzinen lö: Ą4

I v| | !cJ/ | || ||| U.d) ęl pU||IoZas/IomesenKent egy teIszinen na1
+

I omes-toetBtenes egy fetszinen
1111 51

I vrr|Eo-19crtIEl|ę5
1961 3t

9l i |EJ.rw| | |l,UŹ|(-rcl lyI €Ňolo-egy .

z)ol 11!
I V| | |cJ.NUĺ | |PvzIl-rę| lYt eKoto.Iooo Te|szIn 2S7l 54
l Ut t lęĐ-lej|gĚ'ud EBy Te's' ft3l Ą
I Utl|t5-LšJloBoa Iooo Te|szlnen 27Ą
I v| | |gJ-vvE6|9ł 
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| |ę| - tHy |€l5zln 2S8 b
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Dĺ. Rencz Bogláľka 28s096503

ĺV1egnevezés Kid )b

Alábélelés 109 5

Ą|ábéłe|és - fénvrekötö - Ĺivesionomeĺ fz6 z
\|ábéĺe|és - kaIcium-hidroxĺd c. 247 f

]a rázdazárás fogfeIszínenként Lfl L6

)epurá|ás állcsontonként 29( 84

lgvéni mege|őzŕj tanácsadás évente egvszer s!: 242

rzésteIenítés-intraorá|is fe|ü|eti 33:

ÉrzésteIenítés.intraorális infiltrációs 334 t3
Érzéstelenítés.intraorális vezetéses 33 4

iogak sinezése, foganként 12: 3

ioge|távo|ítás 33t

;oee|távcjlítá s tejfog 33ĺ 29

ioporvosi sziirövizseälat (18 év alattil fé|évente. eevszer 18( 9

.ioporvosi szíiiövĺzseá|at {18,éves korig) félévente esvszer 32ę fĹ2
:ogorvosi szÜrövizsgá|at, fe|nötteknek évente e8Yszer 32) t9
Fogorvosi vizssálat 31 42

Gvokérkezelés - folvamatos 2l:t 1r

Gvökérkeze|és - tĺeoanáĺás és/vasv exstirpá|ás csatornánként 232

ivökértĺimés . 1 csatoÍna (csatornánként je|entendö) a1

3vökért'ömés e|távo|ítás - csatornánként 247

He|vi fluoridá lás segÉdeszköz rié|kt}| á|lcsontonként 119

deisIenes Iezá rás gvógvszerrel 393 15

Kontroll 5>Z 46

(onzuItáció 177 110

orthodontiai dĺagn.céłiábó| profil és szembeni fénykép készít.,érték l ar 1

;iáinvá|kahártva betegségek keze|ése e|sö alka|ommaI Ĺ77 Ą

izáinvá|kahártva betessések további Ioká|is keze|ése aIkalmanként 302 1Ą

izáinvá|kahártva beteÉsések további Ioká|is keze|ése aIkaImanként 118 Ł'
szakrende|ésře utalás 32L
Teiíog ecsete|ése 183 86

Teifoe elcsiszo|ása, impregnálása Ĺf3
teifos trepanáĺás 16C IO

tômés. fénvľe po|imeľizá|ódó anyaggal 1 feIszínen tuo 2A

llömés készítése teifotba egv fe|szinen 184 10

l ömés.ideisIenes esv felszínen tlt t

römés.Komoomer-egv felszín fs4
|-ömés-Komoozit-Fénvrekötři.esv felszín 25e Jf

|-ömés,Kompozit-FénVrekotö.több feIszín 251 1

Tömés.Üveeionomer- egv felszín 25Í,

Tömés-Üvegionomer. t<ibb feIszín ZJ:



Dr' Rácz Agnes 28Ü096504

\4egnevezés Kod Db

\|ábé|elés - fényreköto - üvegionomer f26
Ą|ábéle|és - ka|clum'hĺdrtlxid c. tf
B a r ázdazár ás f oef elszínen ként 121 ao /

Ba rázdazá rás kiterjesf tett 5óo 10

Deourá|ás á||csontonként 290 f49
Egvéni mege|őző tanácsadás évente egvszer 323 7728

Érzéstelenítés-intraorá|is fe|ü|eti 333 81

Érzéstelenítés-i ntĺaorális infi |trációs 334 tfi
Érzéstelen ítés.i ntraorális vezetéses 33s 19

Ferdesík beragasztás 180

Finírozás' po|írozás tömésenként eev feIszínen (évente 1x) fa4 6

Fogak sinezése, foganként LZ)
;oEeItávo|Ítás teiÍoe 338 tLf
;oqorvosi szürövizseá|at (18 év aIatti} fé|évente egyszer 186 45
:oeoívosi szijrövizsgá|at ĺ18 éves korig) fé|évente egvszeĺ 5tb 7713
:ogorvosi szüľövizseálat. feInôtteknek évente egvszer 5ft

:ogorvosĺ vizsgá|at 315 3

3vóEvszerĺendelés 33C

3vökérkeze|és . foIVamatos tLč 45

3vökérkeze|és - tľepaná|ás ési/vaev exstiroá|ás csatornánként f3t 8

Svökérkeze|és. úi 4

3Vökértömés. 1 csatorna {csatornánként jelentendô} lao

Helyi ftuoridá|ás segédeszköz néĺkÜ| áiĺcsontonként ItY IJ

ldeislenes Iezárás evógvszerrel 393 5l

Kontroll 392 o4

Konzíĺium rende|ön kívüĺ 5Lt

Konzultáció 371 t4L
Száinválkahártva betessések keze|ése eIsö aIkaIommaI LLI

Száinvá|kahártva betegségek további loká|is kezelése a|kaĺmanként 302 3

Szakrende|ésre utalás 3f1 ?Q

Teifos ecsete|ése 183 / ol

Teifog elcsiszo|ása, impregná|ása lf5 94

|-ejfog trepaná|ás aoL oo

l.ömés. fénvre poIimerĺzálódó anyatta| 1 feĺszínen 10Í 73

|omés. plasztikus anyaggaI 1 felszínen 103 4

|.omés - p|asztikus anyagga| 2 felszínen 704 3

|-ômés készítése teifogba €gY fe|sŹinen 184 102

|-ömés készítése teifotba több te|5zínen 18! t2
Tomés, finirozás és po|irozás/tömésenként egy felszínen 7r2 f

ľômés-ideielenes esv feIszínen L1! f9
Tömés.Kompozit-Fé nyrekötö-eev fe|szín 2)Ĺ 315

römés.Komoozit.FénVrekötö.több felszín f>t 49

Tömés-tejfogba egy feIszínen

Tömés-teifogba tobb felszínen 27Ą

T<!més.Üveeionomer- egv feĺszin 25t 15

Traumásan sérii|t fos védökötése {pl. védókorona)
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Megnevezés Kód Db

Aktivá|ás soron kĺvÜl 195 f7
A|ábé|e|és - fényrekötö - ijvegionomeľ 2fE 42

Aĺábé|e|és . kaIcĺum-hĺdroxid c. 241 1f

Aĺábé|e|és. pulpasapkázás direkt
A|ábé|elés . puIpasapkázás indirekt zo3 4

ĺtadás - szó|ó korona egYszeľű e|őkészítésű TC

Átadás. szó|ó korona vá||as e|őkészítésű z
Bar ázdazár ás f osf e tszínenké nt 721 5É

B a r ázd azárás kite rĺesztett 38( J

BeteefeIvéteĺ' foeoÍVosi VizsEálat !ta at

Bracket e|távo|ítása, fog poIirozása, fluoros pako|ás (esv) I4

Bracket feIraeasztása íesv) '3,4t zzz
Jracketragasztás (újľaragasztás) l5

]sekk kiadása fogszabá|yozó készü|ék, i||' keze|és köĺtségeire 37i 6

]síkcsere 36t

Deourá|ás á|lcsontonként ĹJ\ L79
EBvéni mepe|őző tanácsadás évente eevszer 32 8tl
Elökészítés. csonk Ä

É rzésteIenítés-i ntraorális feIületi 33: T7T

ĚrzésteIenítés.intraorális infi ltrációs 33r 104

rzésteIenítés-intraoráIis vezetéses 33: 64

Ferdesík beragasztás 18(

terdesík levéteI 181 LC

Fogak sinezése' foeanként \2! J

Foeeltávo|ítás 33{ 3

Fogeltávolítás teiÍog 33t
Fogfe hé rítés.eev fogon 2f( 2

Foeorvosi szijrövizssá|at (18 év alatti) fé|évente egvszer 18( 49

Fogorvosi szürovizsgálat (18 éves korig) fé|évente egyszer sft 655

FoEorvosi szürövizseá lat, feInotteknek évente egyszeř 2a: 8

Foeorvosi vizspá|at 31: 5b

3yógyszerrende|és 551 4

!yökéľkezelés - fo|Yamatos 2IÍ, 2a

3yökérkezelés . trepaná|ás éslvagy e*stirpá|ás csatornánként 23f
jvôkérttjmés . 1 csatorna (csatornánként ieIentendô) Źft t7
ivökértömés eltávo|Ítás - csatornänként L.+ I 3
jVt1rĺĺragasztás {úiraragasztás) ^1 3

arapáséme|ŕj készítése, ráeófeIszín kiałakítása né|ktjĺ 154 5

{e|vi f|uoridá|ás segédeszkłjz néĺkii| á||csontonként r1: f

deiŔ|enes evôkértomés evermekeknél 11(

nstruá|ás. motiválás 3J:
V - szegment bekdtése {ecy) 15!

v. telies bekötése, minden fogcsopoÍthof lnl

vcsere 471 37

Kivehetö tosszabálvozó készĹilék aktiVá|ása 37ę 110

Kivehet<i foeszabá|yozó késztilék átadása t9Ą t7
Kontroll )it 28



(onZuĺtáció 5T I 274

.ásvrész traumák ellátá5a 504

-envomat kivehetö foepót.hqz,fogszab.hoz,analízishez {á||csontonként 153 LO4

!aevfokú foeazatĺ e|térés foEszabálvozásának meekezdése loJ 31

frthodontiai diagn.céĺjábóĺ profil és szembenĺ fénykép készít.,érték 13C li

f rtodonciai mérések ĺmodelI ana|ízis, röntgen kĺértéke|és) 77C 34

Próba - váz ĹÍ

Retenciós készülékek aIkalmazása a keze|és meekezdésekor lo/ 2

ąögzÍtett fogszabá|yozó e|távolítása, f|ouridá|ása, polírozás t71
Röszített fosszabá|yozó kész0|ék aktivá|ása 371 IOL

jupra- és subeingiváIis depuĺá|ás polirozással (á||csont) 2A

Supra- és subgingiva|ĺs depurá|ás polirozássa| állcsont' lJl

szakrendelésÍe utalás 77

Teifoe ecseteĺése L8 371

Tejfog elcsiszo|ása, ĺmpregnálása tc

Teiŕos treoaná|ás 16(

Tömés - fényre po|imerizá|ódó anyagga| 1feIszínen 10( 30

Tömés - fénvre po|imetizá|ódó anyagga| 2 fe|színen 10i

Tömés . plasztikus anya€Ba| 1. fe|színen 10:

Tömés. p|asztikus anyagga| 2 felszínen 104

Tömés készítése teifogba egy feIszinen !8t !z

Tômés készítése tdĺfoeba több feIszínen 189 !o

Tömés-ĺdeis|enes egv feIszínen 111 54

Tomés-Ideie|enes tobb felszínen l9b 19

Tomés.Kom pomer-egV feIszín act

fömés- Kompomer.tôbb feIszín 255 6

l-omés-Kompozit.Fénvrekötö-eev ÍeIszín /50 109

Tómés-Kompozit-Fényrekötö-tóbb felszín z)r a2

Tomés-Üveeioňomer- egv feIszín 258 o

ľömés-Üvegionomer. több feIszín 2s9 9

Iraumásan sérü|t foe védökôtése (p|. védokorona) !LA 3

Vérzés csiĺlapítása 5t'r
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