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Az orvos válaszol

?Az utóbbi időben 
sokat hallom az 

esztétikai fogsza-
bályozás kifejezést. 
Pontosan mit takar 
ez a kezelés? 
 (M. N., 34 éves)

Gyors fogszabá-
lyozásnak is ne-

vezzük a fent említett el-
járást. Ilyenkor csak az 
első 4-6 fogat szabályoz-

?Van néhány 
makacs szemöl-

csöm, és azon gon-
dolkodom, beszer-
zek egy vény nélkül 
kapható ecsetelőt 
vagy kenőcsöt, hogy 
megszabaduljak 
tőlük. Van ennek 
értelme? 
 (T. Z., 53 éves) 
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BOHÓCDOKTOROK SEGÍTENEK
A Piros Orr Bohócdoktorok 
már a műtétre várakozó 
gyermekek gyógyulását is 
megkönnyítik.

Az Intenzív Mosoly program 
keretében a bohócdoktorok 
a gyermekkórházak gégésze-
ti és sebészeti osztályán te-
remtenek barátságos, oldott 

légkört a műtétek előtt. Ilyen-
kor nemcsak a gyerekeknek, 
de szüleiknek is nagy szük-
ségük van a félelem oldására. 
A hagyományos bohócdokto-
ri vizittel ellentétben nem pá-
rosával, hanem egyedül érke-
zik a bohócdoktor a kórházba 
a  reggeli órákban. Tájékozta-
tást kap a nővérektől a gyere-

kekről, és közösen tervezik 
meg a délelőtti programot. 
A kis beteget segítője a mű-
tőig kíséri, majd a beavatko-
zás után az osztályon várja.

Az 1996 óta működő Piros 
Orr Bohócdoktorok Alapít-
vány küldetésének tartja, 
hogy humort vigyen a nehéz 
helyzetben lévők életébe. 

zuk, a hátsó őrlőfogak-
hoz nem nyúlunk. A ha-
gyományoshoz képest 
sokkal kényelmesebb 
a készülék viselése, sem 
a rágással, sem az állka-
pocsízülettel nem lesz 
gondja a páciensnek. Ar-
ra törekszünk, hogy 
a legrövidebb idő alatt 
a legjobb eredményt ér-
jük el. Azért hívják esz-
tétikai fogszabályozás-
nak, mert csak azokra 
a fogakra fókuszál az or-
vos, amelyek a leginkább 
szem előtt vannak. A ke-
zelés 4-9 hónapig tart. 
Ugyanakkor tudni kell, 
hogy az esztétikai fog-
szabályozás nem helyet-
tesíti a komplex felnőtt 
fogszabályozási kezelést.

Az a gond, hogy 
rendkívül sok-

féle szemölcsöt isme-
rünk, és ennek megfele-
lően különböznek a ke-
zelési módszerek is. 
Leggyakrabban az úgy-
nevezett közönséges 
szemölccsel találko-
zunk, amely főként az 
ujjakon, a  tenyéren, 
a  talpon bukkan fel, 
gyermekeknél olykor 
a térden, a könyökön. 
A kerek vagy félgömb 
alakú, halványsárga, il-
letve piszkosszürke, 
pontozott felszínű, ér-
des göbcse nem gyulladt, 
és csak akkor fáj, ha 
megsérül. A talpon je-
lentkező, kellemetlen 

„befelé növő szemölcs” 
legkönnyebben a járás-
kor jelentkező fájdalom-

ról ismerhető fel. Az ar-
con, nyakon, állon és 
szemhéjon fonálszerű, 
vékony, kocsányos sze-
mölcsök képződhetnek, 
a nemi szerveknél pedig 
kávébarna, puha kinö-
vések. Minden szemöl-
csöt fontos kezelni, de 
ez utóbbival egyenesen 
kötelező orvoshoz men-
ni, hiszen a nemi érint-
kezés útján terjedő sze-
mölcsök a méhnyakrák 
kialakulásának kocká-
zatát is növelik. Az eltá-
volítás típustól függően 
történhet fagyasztással, 
sebészeti módszerrel, 
elektromos- vagy lézer-
késsel, szemölcsirtó sze-
rek helyi alkalmazásával. 
A  megfelelő eljárást 
a pontos diagnózis isme-
retében választhatjuk ki.
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A világon rengeteg 
nő számára gyötrel-
mes és fájdalmas 
tapasztalat a szere-
lem. Robin Norwood 
párkapcsolati tera-
peuta azzal a céllal 
írta meg könyvét, 
hogy segítsen az 

érintetteknek felis-
merni a problémát 
és megoldani a ne-
hézségeket. 
Robin Norwood: 
Nők, akik túlsá-
gosan szeretnek, 
Édesvíz Kiadó, 
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