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„Fogmegtartó ellátásban szinte egyáltalán nem részesülnek
a súlyosan fogyatékos vagy halmozottan sérült emberek. Az
egyetlen, amit megkapnak, – azt sem könnyen – a sürgôsségi
ellátás. Ilyenkor is lehet számítani arra, hogy ez csak
rendelôrôl-rendelôre küldözgetés, kórházi kezelés, néhány
napos befekvés keretében történik meg.
Az altatásos fogászati kezelés nem csak a fogyatékos személyek számára létfontosságú, de a családnak is és a gondozóknak is, mert a biztos és ismert lehetôség megszabadítja
ôket attól a stressztôl, ami a fogproblémáktól való rettegés, az elutasítás, a tehetetlenség érzése vált ki.”
Dr. Gruiz Katalin

A fogorvos
véleménye:

Néhány fogprobléma,
amellyel a Down-szindrómás embereknek
gyakran szembe kell nézniük

„A Down gyerekeknél
és felnôtteknél nagy a
súlyos fogbetegségek
kockázata! Ezeket
okozhatja a gyulladásokra és gyulladásos
betegségekre adott
csökkent immunválasz,
de súlyosbítja a rövid,
kúpos foggyökerek
gyakori elôfordulása is.”

• elhaló, fekélyes ínygyulladás megnövekedett kockázata
• szorosan növô fogak, túl zárt fogsor
• ék alakú elülsô fogak
• gyökér felszívódásának hiánya tejfogakban
• rövid, kúpos gyökerek
• kis méretû fogak, kevesebb fog, foghíjasság
• nem megfelelô harapás, gyenge rágás
• késôi fogváltás
• hiányos rágófunkció
• fogromlás, szuvasodás megnövekedett kockázata
• rossz lehelet (ritka)
• nyelvöltögetés
• elôreesô nyelv, állandó száji légzés
• berepedezett nyelv
• keskeny szájpadlás

hogy újra felállíthassuk a sérültek számára elengedhetetlen altatásos
fogászatot. Folytatnunk kell a kezeléseket! Az Ön adományával ismét
megóvhatjuk a Down-szindrómás gyermekeket a szenvedéstôl és a
fájdalomtól. Támogatásával talán helyreállíthatjuk a közel 10 éve
folyamatosan mûködô rendelôt!
Csak az olyan nagylelkû emberek rendszeres támogatásával,
mint Ön is, tudunk igazi segítséget nyújtani a Down-szindrómásoknak!

Adószám: 18005282-1-42
•

Tragikus helyzet az
értelmi sérültek fogászati ellátásában
Az értelmi sérültek egyik legszomorúbb és legszembetûnôbb jellegzetessége az elhanyagolt
száj, a rossz fogak és a korán bekövetkezô
foghíjasság vagy fogatlanság, mely a táplálkozásra is rossz hatást gyakorol, és az ápoló
személyzetre még több és nehezebb feladatot
ró. Mindemellett gátolja a fogyatékos emberek
elfogadását, mivel a rossz fogak látványa nem
esztétikus.
Az értelmi fogyatékos gyermekek és még
inkább a felnôttek fogászati ellátása ma megoldatlan Magyarországon! Az elhanyagolt és
kezeletlen fogak oka fôként az, hogy nincsenek olyan fogászati szakrendelôk, ahol
türelemmel, ha kell altatással, vagy kisebb mûtéttel
oldják meg a problémákat. Egy ilyen speciális fogorvosi rendelô fenntartása tehát hiánypótló feladat és nagy anyagi terhet ró a Down Alapítványra.

Félek a fogorvostól!

KÉREM segítsen,

A Down Alapítvány hírlevele: 2007/4

Hírlevele

Számlaszám: Citibank 10800007-56240003

A középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos, valamint a
halmozottan sérült emberek fogászati ellátása gyakran
csak altatásban lehetséges. Általában nincs idô és lehetôség a fogorvos és a páciens közötti együttmûködés
kialakítására. Ennek egyik oka lehet, hogy a súlyosan
sérült beteg nem képes az orvossal együttmûködni, a
másik oka, hogy sürgôs ellátást igénylô esetrôl van szó,
és a sérült ember eleve fájdalmakkal, elhanyagolt, komplikációkra okot adó állapotban kerül a szakrendelésre.
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A megszú´nés veszélye fenyegeti az egyetlen
Down-szindromásokat és más sérülteket ellátó
altatásos fogászatot
A Down Alapítvány altatásos fogászati rendelôje közel tíz évig mûködött, saját erôbôl
a Szabolcs utcai kórházban. De ez a kórház most felszámolásra kerül, így az amúgy
is szûkös kapacitás nullára csökkenhet!
Eddig is nagyobb volt a sérültek részérôl
a rendelôre az igény, mint amennyit az
alapítvány ki tudott elégíteni: legalább évi
400 altatásos fogászati beavatkozásra
lenne szükség, ezzel szemben, ha minden
jól sikerült, évi 240 altatást tudtunk
végezni.

A váróban

A kórház megszûnésével a fogyatékosok altatásos fogászati ellátása nullára
csökken. Úgy érezzük, hogy folytatnunk kell ezt a tevékenységet, ám
ehhez egy új helyszínre, felszerelésre
és speciális ismeretekkel rendelkezô
orvosokra van szükségünk.

Az altatásos rendelôt 10 évvel ezelôtt egy PHARE-pályázaton
nyert összegbôl alakítottuk ki, szereltük fel, és ebbôl mûködtettük az
elsô két évben. Használt berendezéseket vásároltunk, melyek mára
elöregedtek, és már nem felelnek meg a követelményeknek. Ezért a
rendelô újraindításánál sürgôsen szükségünk lesz fogászati kezelôgépre,
röntgen-berendezésre és sterilezôre, ezen kívül be kell rendeznünk egy
komplett rendelôt, az altatáshoz szükséges ébresztô-szobával.

Jó fogakkal könnyebb
egészségesnek maradni!
A kis Down-szindrómás gyerekek fogai
késôbb nônek ki, mint nem sérült társaiké. Amikor a fogak kinônek, akkor is
nagyon szabálytalanul állnak. Emiatt
elôfordulhat, hogy bizonyos ételeket
nem, vagy csak késôbb tudnak elfogyasztani, amelyekre pedig szükségük
volna a tápanyag-ellátás miatt. Sajnos
a Down-szindrómás emberek között
nagy arányban fordul elô foghíjasság,
mind a tej-, mind az állandó fogsor
esetén, és ez korlátozhatja az étrendet.

Beszéd… Fontos, hogy megértsd, amit mondok!
Az ép fogazatnak és megfelelôen rendben tartott szájnak fontos szerepe van abban,
hogy a Down-szindrómás gyermek is érthetôen tudjon beszélni. A beszéd alapvetô
fontosságú abban, hogy a környezettel jobb és elfogadóbb viszony alakuljon ki, és
ezáltal javuljon a Down-szindrómások taníthatósága és életminôsége.

Érintettek
Magyarországon, a világ többi részéhez
hasonlóan 2%-ot tesz ki az értelmi fogyatékos populáció az össznépességhez viszonyítva. Ebbôl 0,8% a súlyosabb kategória, vagyis „értelmileg akadályozott”
és/vagy „halmozottan sérült” (ahol az
értelmi fogyatékossághoz egyéb látásvagy hallásfogyatékosság, szívbetegség,
epilepszia társul).
Az „értelmileg
akadályozott”
besorolás olyan
mérvû fogyatékosságot jelent, mely gyakran
akadályozza az így minôsített embereket a fogászati
kezelés mikéntjének tudatos megértésében, és az ezzel járó
stressz elviselésében, az orvossal való együttmûködésben.

