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Dunai Mónika a miniszterelnök évértékelőjére fi gyel a Millenárison. A fényképfelvétel a Magyar Televí-
zió M1 csatornájának közvetítéséből készült. (Hajó című vezércikkünk a 4. oldalon olvasható.)

Manapság egyre nagyobb divat 
a fogszabályozás. Szüleinknek 
még csak kivételes esetben volt, 
gyermekeink osztálytársai sorra 
kapják. Van-e felső életkori ha-
tár? Érdemes-e belevágni? Milyen 
szempontok alapján válasszunk 
rendelőt? Ezen kérdésekben próbál 
cikkünk segíteni.

A szépséghez, az arc harmóniá-
jához a rendezett, szabályosan el-
helyezkedő fogazat elengedhetet-
len. Szabálytalan fogsor kialakul-
hat öröklés vagy rossz szokások 
hatására is. Szerencsére fogszabá-
lyozó készülék segítségével az el-
térések kitűnően korrigálhatóak, s 
erre manapság igenis szükség van. 
Talán kevesen gondolnak rá, hogy 
életünket nagymértékben befolyá-
solja fogaink kinézete és önbizal-
mat sugárzó mosolyunk. Aki erről 
rendszeres fogápolással és fog-
szabályozással nem gondoskodik 
– vagy szülei nem teszik számára 
lehetővé –, nagy hátránnyal fog 
indulni a többiekhez képest. Rá-
adásul a kezelésnek nemcsak szá-
mos esztétikai előnye van, hanem 
segítségével a fogak „élettartama” 
is meghosszabbodik.

Ajánlatos fogszabályozó szak-
orvoshoz már 7-9 éves korban 
elvinni a gyermeket, mert ilyen-
kor általában egyszerű, kivehető 
fogszabályozóval korrigálhatjuk 
az eltéréseket, s ez által sokszor 
megúszhatjuk a későbbi drágább 
és hosszabb, általában rögzített 
készülékes kezelést. Súlyos ese-
teket előkezelhetünk, a rettegett 
foghúzást pedig szinte biztosan 
elkerüljük. Ha ezt az életkort mi, 
vagy gyermekünk már meghalad-
tuk, akkor sincs baj: fogszabályo-
zó kezelésbe bármely életkorban 
belevághatunk. Mivel a fogakat 
körülvevő csont átépülésének ké-
pessége egész életen át megmarad, 
30-40 évesen sem kell attól tarta-
nunk, hogy fogunk nem „szilárdul 
meg újból”.

Lehetne kivehető készülék-
kel…??? Sok felnőtt vagy nagy-
kamasz idegenkedik a rögzített 
készüléktől, és inkább csak otthon 
viselne szívesen fogszabályozót. 
Bár kisebb szabálytalanságok ki-

vehető készülékkel is megoldha-
tóak, erősebb torlódásnál, ki vagy 
befelé dőlő fogsornál sajnos nem 
elég hatásosak, s akár árthatunk is 
vele fogunknak. Azonban ma már 
léteznek alig észrevehető, rögzített 
fogszabályozók, melyekkel haté-
konyabban, akár 6 hónap alatt szép 
eredményt érhetünk el. Kérhetünk 
belső,”láthatatlan” fogszabályo-
zást is, melynek ára jelentősen drá-
gább, de ha életvitelünk csak ezt 
engedi meg, érdeklődjünk erről is 
bátran!

A rendszeres orvos-beteg kap-
csolatnál elengedhetetlen a biza-
lom kezelőorvosunk iránt. Ez már 
az első találkozás során kialakul-
hat, ha ő kellő szakértelemmel 
végzi vizsgálatait, és türelmesen, 
kedvesen válaszol kérdéseinkre. 
Ha szándékunk komoly, jó, ha a 
folyamatról részletes kezelési terv 
is készül. Ez a jó fogszabályozó or-
vos ismérve, mely megóv minket 
a kezelés közben kiderülő változá-
soktól és többletköltségektől.

Dr. Topa Orsolya
Fogszabályzó szakorvos

Nekem is lehet 
fogszabályozóm?

Ezen kupon felmutatásával rendelőnkben 10 000 Ft 
kedvezményt biztosítunk fogszabályozó kezelés árából
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Ötödik alkalommal emlékeztek 
Wass Albertre Rákoskerten a róla 
elnevezett téren álló szobor szom-
szédságában február 17-én. A ren-
dezvény szónoka dr. Papp Lajos 
szívsebész professzor volt. Jelen 
volt az eseményen a szobor alkotó-
ja, Bedey Gábor szobrászművész, 
valamint a városrész önkormány-
zatának, politikai és civil szerveze-

teinek vezetői, képviselői, a XVII. 
kerület polgárai. A megemlékezés 
végén sokan virágot helyzetek el a 
szobor talapzatán.

A rendezvényt fi nom elegan-
ciával szervezte meg a Vigyázó 
Sándor Művelődési Ház szakem-
bergárdája. A biztosítást a Delta 
Polgárőrség látta el.

Olvassák el Papp Lajos profesz-

szor beszédét.
„Wass Albertre emlékezők 148-

an vannak itt. Ez nem csekély 
szám. Számomra a nagy kérdés az: 
miért retteg még mindig szülőföld-
jén Románia vezető testülete. 

Továbbá: mi az oka annak, hogy 
Magyarországon sokáig nem volt 
szabad emlékeznünk Wass Albert-
re.            (Folytatás a 8. oldalon)
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