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ISZLAI KATALIN

Beszédes adatokat közölt nem-
rég egy januárban elvégzett 
kutatást követően a Kantar 

piackutató intézet: a romániaiak 
több mint fele nem jár fogorvoshoz, 
30 százalékuk kevesebb mint éves 
rendszerességgel keres fel szakem-
bert, 15 százalékuk pedig a jövőben 
sem tervez fogászati látogatást. 
Ugyancsak aggasztó adat, hogy a 
gyerekek harmadát sem viszik fog-
orvoshoz a szüleik. Ez a magatartás 
számos kockázatot hordoz, hiszen a 
megfelelő szájápolás nemcsak eszté-
tikai célokat szolgál, hanem jelentős 
egészségügyi szereppel is bír, ezért 
fontos volna – egyebek mellett – a 
fogászatok rendszeres látogatása.

Szerteágazó kérdés

A fogászat két részre osztható, egyik 
a megelőzésre, a másik pedig a már 
meglévő problémák kezelésére vo-
natkozik. Előbbi lényege, hogy füg-
getlenül attól, hogy van-e valamilyen 
panaszunk, évente legkevesebb egy 
alkalommal ellátogatunk egy fogor-
voshoz rutinellenőrzés céljából – tud-
tuk meg Holló Zsolt fogorvostól. Mint 
részletezte, fontos a fogászati problé-
mák megelőzésére időt és pénzt for-
dítani, mivel tény, hogy Romániában 

magas a fogászati ellenőrzések, keze-
lések díja, de az sem elhanyagolha-
tó szempont, hogy egy kisebb gond 
megoldása jóval kevesebb pénzbe 
kerül, mint egy sokrétű probléma ke-
zelése. Ehhez kapcsolódik az a szak-
ember által megfogalmazott ajánlás 
is, hogy ha panaszokat tapasztalunk, 
azonnal forduljunk fogorvoshoz, 
mert a fogászati problémák elhanya-
golásának számos kockázata van. 
Ha a fogak már nem képesek ellátni 
funkciójukat, romlik a rágás minő-
sége, ez pedig a teljes szervezetre 

kihathat. Egyebek közt tápcsatornai 
vagy gyomorműködési panaszokat 
okozhat, illetve gócok alakulhatnak 
ki a szervezetünkben. Egy granulo-
más, közérthetőbb nevén gennyzacs-
kós fog ilyen gócnak számít, amely 
folyamatosan szórja a baktériumokat 
a véráramba. Egy egészséges ember 
esetében ez nem okoz komoly prob-
lémát, de ha ehhez még társul vala-
milyen egyéb betegség, például szív-
probléma, már súlyosabbá válik a 
helyzet. Ezért is van az, hogy például 
műtétek vagy protézisek felhelyezé-

se előtt góctalanítják a szervezetet, 
ami azzal kezdődik, hogy megnézik 
a fogakat. Az egészséget érintő té-
nyezők mellett továbbá az esztétikai 
szempontok sem elhanyagolhatók, a 
jó megjelenéshez elengedhetetlen a 
rendezett fogsor.

Hozzászoktatni a gyereket

A gyerekek esetében is nagyon fon-
tos a rendszeres fogászati látogatás. 
Mint a szakember kifejtette, a fogzás 
általában féléves kortól kezdődik, és 
már ekkortól fontos a látogatás, az 
első években azonban még nem tud 
együttműködni a gyerek a fogorvos-
sal, ezért főként arra kell odafi gyelni-
ük a szülőknek, hogy hozzászoktas-
sák a kicsiket a fogászatra járáshoz. 
Szintén nagyon fontos a helyes és 

rendszeres fogmosásra való rászok-
tatás, az édességfogyasztást pedig 
minimálisra kell csökkenteni. „A 
fogak legnagyobb ellensége a cukor, 
ezért jobb elkerülni, de mivel gyere-
kek esetében az édességfogyasztást 
teljesen kizárni nem lehet, a leg-
jobb az, ha bevezetünk egy rutint, 
például mindennap ebéd után kap 
egy csokoládét, de semmi többet. Az 
mindenképp elkerülendő, hogy már 
féléves korában cukros teát igyon, 
vagy a nagyobbak bármikor hozzá-
férjenek az édességekhez, miként 
az is, hogy csak akkor vigyük elő-
ször fogorvoshoz a gyereket, amikor 
már feketék a fogai. Ilyenkor 
hiába várjuk a csodát, hogy 
egy három-négy éves gyerek 
együttműködjön az orvossal. 
Nagyon fontos a táplálkozás, 
a fogmosás és az évenkénti 
legkevesebb két látogatás, hogy 
a gyerek már az első perctől megta-
nulja és megszokja a fogápolás sza-
bályait. Később az iskolának is nagy 
szerepe van ebben” – hangsúlyozta 
Holló Zsolt. Zárásként a fogorvos 
a rendszeres és megfelelő fogápo-
lással kapcsolatos tudnivalókról is 
beszélt, amelyek minden korosztály 
esetében érvényesek. Nagyon fontos 
az alapos fogmosás naponta kétszer, 
reggel és este. Noha a legtöbben haj-
lamosak azt gondolni, hogy a reggeli 
a fontosabb, és az estit sokan el is 
hagyják, fontos tudni, hogy valójá-
ban az éjszakai fogmosásnak van je-
lentősebb szerepe. Emellett többször 
is fogat moshatunk a nap folyamán, 
például étkezések után, illetve édes-
ség, cukros ételek fogyasztása után 
fokozottan indokolt, főként a gyere-
kek esetében.

A halogatás következményei
Fontos lenne a fogászatok rendszeres látogatása, sokan mégis elkerülik

Nem szabad elhanyagolni. 
Évente érdemes fogászati 
ellenőrzésre menni, ha pedig 
gond van, azonnal kell lépni
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Múlt héten ismét nem megfelelő mi-
nőségű kifl it kaptak a gyermekek 

Gyergyószentmiklóson. „Szomorúan 
tapasztaltuk, hogy ismét nem helyi 

vállalkozótól érkezett a kifl i, 
hanem a tordai cégtől. Mi 
is látjuk, de a gyerekeket is 
megkérdeztem, és elmond-
ták, hogy száraz, kemény a 
kifl i. Lemértük, és a tömeg 
sem teljesen felel meg az elő-
írtaknak, de elsősorban az 

a zavaró, hogy nem egy ízletes 
termék, amit szívesen fogyasztanak a 
gyermekek” – hangsúlyozta Bernád 
Ildikó, a gyergyószentmiklósi Vasker-

tes Általános Iskola igazgatója. Nem 
ismeretlen a történet: 2019 januárjában 
nagyon sok probléma volt a tordai cég 
által biztosított kifl i kapcsán Gyergyó-
szentmiklóson. A Fészek, Gyergyói 
Édesanyák Egyesületének kezdemé-
nyezésére aláírásokat gyűjtöttek, ösz-
szesen 750 szülő és pedagógus írta alá 
a panaszíveket Gyergyószentmiklóson 
és az érintett környező településeken, 
amiket egy beadványhoz csatolva ik-
tattak az illetékes hatóságoknál, ahová 
a helyi tanintézményektől is érkezett 
panasz. Ezek nyomán Hargita Me-
gye Tanácsa felbontotta a szerződést 
a pékterméket biztosító céggel, 2019. 
március végén pedig aláírtak egy új 
szerződést Gyergyószentmiklóson a 
Harmopan pékséggel, így sokáig nem 
volt gond a kifl i minőségével.

Miként szállíthat kiflit ismét 
a kitiltott tordai cég?

„Korábban sok bonyodalom volt 
Gyergyóban egy tordai cég miatt, 
mivel nagyon rossz minőségű ter-
mékeket szállítottak. Tavaly nem 
jelentkeztek a közbeszerzésen, 
de most egy másik cég neve alatt 
ugyanazon termékek jelentek meg, 
és máris sok panasz érkezett felénk 
ezzel kapcsolatban” – ismertet-
te Barti Tihamér. Hargita Megye 
Tanácsának alelnöke elmondta, 
kérik az oktatási intézmények ve-
zetőit, hogy jelezzék az észrevéte-
leiket, kifogásaikat, hogy lehessen 
az óvási folyamatot elindítani. 
„Ugyanakkor kértem a megyei ön-
kormányzat jogászait, vizsgálják 

felül, miként lehetséges, hogy ha 
egy cég az előző közbeszerzésen 
kizáródott, mert rossz minőségű 
termékeket szállított, most egy 
más cég neve alatt ugyanezt teszi. 
Remélem, hogy minél előbb le-
het tisztázni a kérdést és fel lehet 
bontani a szerződést” – tette hoz-
zá Barti Tihamér. A kifli nagyon 
tömött, sokszor kemény, morzsá-
lódik, nem puha, laza szerkezetű, 
ezért a gyermekek többsége nem is 
eszi meg, hanem kidobják.

Hargita megyében nem mindenho-
va a tordai cég szállítja a kifl it, hiszen 
több részben szervezték meg a köz-
beszerzést. A Gyergyói-medencében 
Gyergyószentmiklósra, Remetére, 
Ditróba és Szárhegyre hozzák a mi-
nőségileg kifogásolható pékterméket, 
illetve még Gyergyóhollóra, Hollósar-
kára, Tölgyesre, Borszékre, Bélborba, 
Maroshévízre, Salamásra és Galócás-
ra is Tordáról viszik a kifl it. A gyergyó-
alfalvi, újfalvi és csomafalvi gyerme-
kek azonban továbbra is a Harmopan 
pékség termékeit fogyaszthatják, 

azokra nincs panasz, a gyerekek sze-
rint ízletes a kifl i. 

Nincs hol tárolni a tejet

A tejtermékek minőségével már nincs 
gond, tárolásukat azonban nehéz 
megoldani. „Tárolási nehézségeink 
vannak, hiszen három napra előre 
leszállítják, és az iskola nincs felké-
szülve ilyen mennyiségű tejtermék 
tárolására. Amíg hideg van és van 
olyan terem, ahol leállítjuk a fűtést, 
addig tudjuk biztosítani a megfelelő 
hőmérsékletet, de ahogy felmelege-
dik az idő, rögtön gondok lesznek” – 
árulta el Bernád Ildikó iskolaigazga-
tó, aki elmondta, hogy az alma között 
is találtak már penészest, rothadtat. 
A Vaskertes Általános Iskolában már 
készül a beadvány a kifogásolt ter-
mékek kapcsán a céghez és Hargita 
Megye Tanácsához. Az intézményben 
folyamatosan jegyzik a tapasztalatai-
kat, és remélik, hogy mielőbb kivizs-
gálják az ügyet és újra helyi terméket 
fogyaszthatnak a diákok.

Ismét kezdődik: már megint ehetetlen a tordai kifl i
• Alig kezdődött el a második iskolai félév, máris panaszok vannak a tej-kifli prog-
ram termékeire Gyergyószentmiklóson. Két évvel ezelőtt is hasonló problémák vol-
tak, akkor Hargita Megye Tanácsa felbontotta a szerződést a péktermékeket szállító 
tordai céggel, majd helyi pékséggel kötöttek új megállapodást. Most ismét egy tordai 
cég kiflijét kapják a diákok, ami minőségileg hagy kívánnivalót maga után.

• A hazai lakosság több mint fele idő- és pénzhiányra hivatkozva hosszú ideje nem 
járt fogorvosnál, sokan a jövőben sem szeretnének ezen változtatni, ráadásul a szü-
lők a gyerekek harmadát sem vitték fogászatra egy friss kutatás szerint. Ez egyebek 
közt azért jelent nagy problémát, mert fogaink rendszeres ápolásának elhanyagolá-
sa egész szervezetünkre kiható betegségek okozója lehet.




