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Zdrowa rodzina

Zdrowa rodzina
W oparach toksyn
Środowisko. Kosmetyki,
środki czystości, farby –
substancje, które miały
poprawić jakość naszego
życia, mogą być odpowiedzialne za wiele schorzeń.
Naukowcy apelują o ostrożność; grupy szczególnie
narażone na szkodliwe
działanie chemikaliów to
kobiety w ciąży i małe dzieci.
Toksyny to związki chemiczne powstające jako odpady
w procesie produkcji przemysłowej, prawda? Otóż
nieprawda. One znajdują się
w pokarmach, w kosmetykach, w powietrzu. Mogą
powodować raka lub bezpłodność i możliwe, że roi się
od nich w waszych domach.

Bez przesady

zdrowie, wypoczynek, uroda

Szczerbaty uśmiech to wstyd
Dentysta pomoże. Najlepszą metodą uzupełniania braków uzębienia jest wszczepianie implantów
- Rok temu oberwałem w
szczękę. Pobolało i przestało.
Dokuczyło miesiąc temu.
Leczenie nic nie dało. Straciłem
górną jedynkę. Wstyd się
uśmiechać - mówi Sebastian z
Inowrocławia.
Nasz rozmówca pożegnał się ze
swym siekaczem tydzień temu
temu. Jeszcze conajmniej przez
kilka dni rana będzie mu przypominać o bolesnej stracie. Tymczasem pacjent nie traci rezonu.
Mówi, że szczęśliwie się złożyło, że
nie jest kobietą... Ma też czas nas
przemyślenia. Chirurg, który musiał mu usunąć jedynkę, poinformował, że można i warto byłoby
zrobić uzupełnienie szpetnego
ubytku, który dokucza nie tylko z
powodów estetycznych. Kłopotliwe jest teraz nawet siadanie do
stołu. - Dzieci dowcipkują, że wyglądam i jem jak stary dziadek.
Chociarz akurat ich dziadkowie,
dopiero na emeryturze zaczęli tracić zęby. I to te mało widoczne
trzonowce - dodaje Sebastian.

Może most
- Nie każde usunięcie wymaga
uzupełniania. W przypadku jedynki
jest to jednak konieczne. Można
zrobić most. Do tego trzeba dwa
sąsiadujące z tym brakującym, zęby
szlifować. Niektórzy pacjenci wolą
implant - mówi stomatolog, Renata
Wojak.
- Obowiązujące rozporządzenie
ministra zdrowia określa to, co należy się pacjentowi w ramach wykazu tzw. świadczeń gwarantowanych. Był taki czas, że się siadało
na fotel i można było tylko prywatnie, albo na fundusz. Teraz, od bo-

daj trzech lat pacjent może się zdecydować na dopłacanie do usług,
za które fundusz nie płaci, albo
płaci za ich wykonanie z użyciem
tańszych materiałów - informuje
Barbara Nawrocka, rzecznik Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w
Bydgoszczy.

Na fundusz
Niestety o wypełnieniu, miejsca
po jednym z najtrwalszych zębów
człowieka „na fundusz”, młody tata
dwojga uroczych berbeci z Inowrocławia, może zapomnieć. - Zgodnie
z przepisami taki uszczerbek u drorosłego trzeba sfinansować z własnej kieszeni. Fundusz pokrywa
koszty odtwarzania tego rodzaju
ubytków dopiero, kiedy w grę wchodzi już brak pięciu i więcej zębów dodaje rzecznik NFZ.
Naturalnie sztuczny ząb nigdy nie
będzie taki sam jak własny. Mało
tego most oznacza zmianę dwóch
sąsiadów utraconego w sposób nieodwracalny. Jest to jednak sposób
relatywnie niedrogi. Najtańszy most
most związany ze szlifowaniem
sąsiednich zębów kosztuje około
400 zł.
W warszawskich gabinetach liczą
za taki porcelanowy około 600 zł.
Można zastosować inne. Most kompozytowy na włóknie szklanym robiony bezpośrednio w gabinecie wyciąga z kieszeni pacjenta około 1200
zł. Można też sięgnąć po coś innego.
To tzw. most adhezyjny. W cenniku
jednego z gabinetów figuruje taki o
nazwie Maryland - uzupełnienie
braku jedngo zęba bez szlifowania
zębów sąsiednich z kompozytu
wzmocniony włoknem szklanym.
Kosztuje, bagatela 1800 zł. Mary-

Są pacjenci omijający gabinet dentysty dużym kołem, co skutkuje tylko
wielkimi ubytkami w uzębieniu
land z porcelany na metalu już nieco mniej - 1650 zł. Z kolei również z
porcelany, ale na złocie kosztuje z
górą dwa razy więcej - 3750 zł.
Wreszcie za uzupełnienie Maryland
tylko z porcelany zapłacić trzeba
równe 3 tys. zł.

Najlepsze choć drogie
Laikowi trudno jest samodzielnie
decydować co dlań lepsze. Nie tylko
ze względu na cenę. Niektóre rozwiązania współczesnej technologii
stomatologicznej wręcz doskonałe

dla jednego pacjenta u innego mogą
być już nienajlepsze. O tym co wskazane w konkretnym przypadku zdecydować musi lekarz. Dziś za najlepsze i najtrwalsze uważa się implanty.
- Zęby osadzone na implantach są
praktycznie identyczne z zębami
własnymi. Nie ma potrzeby uszkadzania zębów sąsiednich w celu wykonania mostu - mówi dr Marek
Gatz.
Jeden taki ząbek potrafi już jednak kosztować nawet około 4 tys.
zł.(m)
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Odchudzanie. Latem każdy
chce schudnąć. Wiele z nas
stosuje więc drakońskie
diety. Efekt? Spalony tłuszcz
i... obwisła skóra. Jak
sprawić by znów wyglądała
jędrnie i zdrowo? Kiedy
chcemy zgubić zbędne kilogramy za pomocą diety, bez
połączenia jej z ćwiczeniami
fizycznymi, zmniejsza nam
się ilość tkanki tłuszczowej,
ale i mięśniowej. Podstawowym powodem utraty elastyczności skóry jest więc źle
dobrana, dostarczająca za
mało składników odżywczych
dieta. Dlatego tak ważne jest
dostarczanie organizmowi
ok. 50 różnych składników
odżywczych: witamin, aminokwasów, mikroelementów
i innych, bez których nasze
ciało nie może normalnie
funkcjonować. (onet.pl)
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