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rendelő vezetője, Dr. Győrfi Adrienne kandidátus és
egyetemi docens, aki egy
olyan nemzetközi színvonalú fogászati rendelőt alakított ki, ahol
a ma ismert legkorszerűbb módszereket és a legújabb eljárásokat alkalmazzák. A Fehérgyöngy csapatának
irányelvei közé olyan momentumok
sorolhatóak, mint a magas színvonalú, teljesen fájdalommentes fogászati
beavatkozások elvégzése az esztétikai fogászat legmodernebb technikai
hátterével felvértezve, valamint az,
hogy a dolgozók szakmailag teljesen
elkötelezettek munkájuk iránt.
Az emberben azonban jogosan merül fel a kérdés, hogy miért éppen ide
jöjjön, miben lehet más ez a rendelő,
mint bármelyik másik fogászat. Erről
Dr. Győrfi Adrienne-t a magánrendelő
vezetőjét kérdeztem:

Hétköznapi ragyogás,
nem hétköznapi embereknek
Egy szép mosoly bámulatos hatalommal képes felruházni az embert, mindazon által magabiztosságot és határozottságot kölcsönöz viselőjének, amit
nem lehet elégszer hangsúlyozni.
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– A Fehérgyöngy betegei sorra hangoztatják, hogy Önnél még az injekció beadását sem érzik...
• Ez valóban így van, ugyanis a technikai újdonságok segítségével nem
csak a beavatkozásokat tesszük fájdalommentessé, hanem már magát az
érzéstelenítést is. A tűszúrás okozta
fájdalom elkerülésére többféle módszer áll rendelkezésünkre, beleértve
a kellemes ízű, speciális érzéstelenítő zselét vagy a sokkal kisebb, vékonyabb tűket.
– Lehetőség van Önnél egy különleges, hazánkban még gyerekcipőben
járó kezelési eljárás alkalmazására
is, az altatásos fogorvosi kezelésre.
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• A Fehérgyöngy mássága nem csak
a magas színvonalú, fájdalommentes
orvoslásban rejlik, hanem abban az
empatikus fogadtatásban és bánásmódban is, amit rendelőnk nyújt az
ide érkezőknek. Személy szerint én
kivétel nélkül, mindig alaposan elmagyarázom a pácienseimnek, hogy
melyik fogukkal mi a probléma és
milyen eljárásokkal kezelhetőek,
mivel azt tapasztalom, hogy az orvosok, szinte semmit sem beszélnek
meg a betegekkel, nem tekintik őket
partnereknek. Nem mondják el a
pácienseiknek, hogy mi okozta a betegségüket, és azt sem, hogy milyen
kezelési lehetőségek közül választhatnak, pedig mi fogorvosok nem a
fogakat kezeljük, hanem egy embert.
Én próbálom elkerülni mindezt, és
mindig megfelelő segítséget nyújtok
a pácienseknek.

Igaz az, hogy egyre többen veszik
igénybe ezt a lehetőséget?
• Sajnos nagyon sokan rettegnek a fogászattól, aminek általában egy korábbi, fájdalmas fogászati kezelés az oka,
a félelem miatt pedig sokszor még akkor sem mennek el a fogorvoshoz, ha
már elviselhetetlen fájdalmaik vannak. Sokan azt is szégyellik, hogy már
igen elhanyagolt, rossz állapotban
van a szájuk és ezért ódzkodnak fogorvoshoz fordulni. Én ezeket a betegeket bátorítom az altatásos kezelésre, hogy még csak ne is emlékezzenek
a beavatkozásra, ezáltal megkímélve
őket a fogászatok rossz emlékeitől. Az
altatásos kezelések eredményességét
igazolja, hogy az ébredező páciensek, rendszeresen megkérdezik, hogy
egyáltalán történt-e valamilyen fogászati beavatkozás, mert ők nem em-

lékeznek semmire, és olyan, mintha
csak 1-2 percet aludtak volna. A beteg-fogorvos bizalom kialakítása mellett az is az eljárás mellett szól, hogy
egy altatásban akár az összes rossz fogat kezeljük, így nem szükséges többszöri kezelés, tűszúrás, fájdalomérzet,
negatív élmények.
– Milyen más eljárásokat emelne
még ki, mint a Fehérgyöngy specialitásai?
• Az eddig felsorolt kezelések és eljárások mellett kiemelném még a fogfehérítést, a csiszolás nélküli fogpótlást
és a fogfelépítést. A fogfehérítésről
számos tévhit kering, melyek teljesen
alaptalanok. Sokszor olvasni arról,
hogy a fogfehérítés ártalmas lehet,
hogy károsítja a fogakat és fájdalmas,
ezek azonban nem igaz állítások. A
Szép Élet magazin
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Rendelőnk számos Egészség Pénztárral áll szerződésben, az érdeklődők
pedig mind a rendelőben, mind pedig
annak honlapján részletes tájékoztatásban részesülhetnek a Fehérgyögy
Szép Élet magazin

szakmai háttere és az eljárások mikéntjét illetően.
Végszóként pedig a családbarát Fehérgyöngy megteremtője, már-már
szlogenné váló mondatával zárom
cikkemet:
„Ha eljön hozzánk, otthon hagyhatja a félelmét!”
Szerző:Horváth Kitti Gabriella
Fotók: Ráczpali Attila

A Fehérgyöngy Fogászati Magánrendelő címe és elérhetőségei:
1141 Budapest,
Németpróna utca 41/A
Telefonszám: 06-20-243-4175
www.fehergyongy.hu
E-mail cím: info@fehergyongy.hu

Depresszió
a Fa alatt

M

ielőtt bővebben beszélnék az ünnepek
és a depresszió kapcsolatáról, ami talán
első hallásra furcsának tűnhet, szeretném tisztázni mi is az a
depresszió. Mint pszichológus, nap, mint
nap találkozom depressziós beteggel a
rendelőben, azonban egyre többet hallom
az utcán, vagy akár a baráti körömben
hogy „depressziós vagyok”. Az emberek
többsége nem szenved pszichológiai értelemben depresszióban. A depresszió nem
azonos az átmeneti rossz hangulattal,
szeszéllyel, vagy akár a rosszkedvvel. Az
egészséges ember hangulata széles spektrumon változhat, melyet számos tényezők befolyásolhatnak, mint pl. az időjárás,
élet események, különböző stresszorok.
A veszteségeket követő boldogtalanság,
vagy akár pozitív eseményeket követő
boldogság része a normális életnek. Depresszióról akkor beszélünk, ha az ember
nem képes kontroll alatt tartani a hangulatváltozásait és érzelmi megnyilvánulásait. A depresszió az affektív zavarok közé
sorolandó, melynek számos fajtája van,
azonban mindegyiknél elmondható, hogy
a hangulat szélsőségesen, valamint tartósan megváltozik, eltolódik egy irányba.
Ennek az a következménye, hogy az érzelmek feletti kontroll csökken, sok esetben elvész, ami együtt jár a magatartás
változásával, továbbá fizikai és szellemi
teljesítmény, szociális kapcsolatok károsodásával.
A média és a társadalmi normák azt
sugallják, hogy a karácsony a legnagyobb
ünnepünk, amikor mindenkinek ajándékozni „kell”, és szeretni egymást. Az
emberek többségére óriási nyomásként
nehezedik a társadalom által diktált elvárás és görcsösen meg akarnak felelni
mindezeknek. Mindenki számára ismerős
a karácsony előtti nagy rohanás a plázákba, zsúfolt áruházakból ki-be, óriási
dugók az utakon, tömegközlekedési eszközökön, és persze a faállítás, díszítés. Az
emberek kapkodnak és egyre nagyobb
feszültséget élnek meg, így a szeretet ünnepe feszültség forrássá válik, ilyenkor
beszélünk karácsonyi stresszről. A karácsony előtt, de leginkább az ünnep alatt
a stressz mellett megjelenik a depresszió.
Az általános vélekedés szerint az ünnepek
alatt az egyedüllét, a magány, elhagyatott-

ság szimbóluma, mindenki, aki család
nélkül van az sajnálatra méltó, szerencsétlen. Azok az emberek, akik hajlamosak a depresszióra, érzékenyen reagálnak
erre a hangulatra. Felerősödnek bennük a
depresszív jegyek, sokszor szembesülnek
azzal a ténnyel, hogy szeretteik távol vannak vagy nincsen körülöttük, se barát se
családtag. Ilyenkor azt élik meg leginkább,
hogy magányosak, reménytelennek, kilátástalannak látják a világot, azt érzik, hogy
baj van, hogy képtelen nevetni, örülni. Az
öngyilkosság gondolata is felszínre jöhet,
amit komolyan kell vennünk. Egy magyar
kutatás szerint karácsonyi ünnepekkor
kétszer annyi magányos ember kért segítséget és hívta a lelkisegély vonalat, mint a
nyári hónapokban.
Ha az ünnepeket átvészeljük, akkor a
tünetek spontán módon enyhülhetnek,
ezért fontos minden olyan kezdeményezés akár egyházi, akár szervezetek által
nyújtott lehetőség, mely az ünnepek alatt
csökkenti az egyedül élő emberek magányosság érzését. Sőt én azt mondom,
gondoljuk végig, kik azok a körülöttünk
lévő emberek, akiken mi magunk tudunk
segíteni, még ha ez számunkra áldozattal
jár.
A huzamosabb ideig fenn álló, szélsőséges módon megnyilvánuló negatív
hangulat magától nem múlik el, ilyenkor
többről van szó, mint karácsonyi depresszióról, a depressziót komolyan kell
venni és ne moralizáljuk. A pszichológiai
értelemben vett hangulatzavar az egyén
életvitelét, életstílusát jelentős mértékben
befolyásolja, vagyis a minden napi élet
fontosabb területét érinti; akár a tanulás,
munka, párkapcsolat.
Merjünk segítséget kérni, mert van segítség, csak az első lépés nehéz. A pszichológus az aktuális életnehézségek feltárásában és megoldásában segít, a beteg
erőforrásaira, konfliktusmegoldó készségeire építve. A terápiás cél a depresszív
tünetek csökkentése és a lelki eredetű
problémák megértése, ami lehetővé teszi
a személy normális életvitelét a hétköznapokban.

EGÉSZSÉG - SZÉPSÉG

EGÉSZSÉG - SZÉPSÉG

A Fehérgyöngy szakmai sokoldalúságát és eljárásainak sokszínűségét, illetve Dr. Győrfi Adriennenek és
csapatának rendkívüli, közel 30 éves
szakmai tapasztalatát és betegeik
iránti elkötelezettségét mi sem példázza jobban, mint egyik páciensük,
Zsófi néhány hálás sora:
„Úgy öt éves koromban, mikor először jöttem ide, Adrienne mesét mondott nekem a fogvizsgálat alatt. Azóta
eltelt 15 év, és bár mesét már nem kérek (de tudom, biztosan mesélne, ha
megkérném), továbbra is mosolyogva
jövök fogorvoshoz, mert tudom, hogy
tuti nem fog fájni, és mindent rendbe
tesz. Köszönöm!”
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A karácsony ünnepe
igen kritikus a depressziósok körében, hiszen
ez az időszak mindenki
számára azokat a fogalmakat hívja elő, mint a
szeretet, család, együttlét, azonban mindezek
hiánya súlyos hangulatváltozást idézhet elő,
továbbá sok esetben a
veszteségélmény feldolgozásának nehézsége
öngyilkossághoz is vezethet.

csiszolás nélküli fogpótlás egy olyan
eljárás, mely nagymértékben megkíméli a még meglévő fogakat, és mint
fogorvos, célom, hogy ezeket a fogakat a lehető legtovább megtarthassák
a pácienseim. A csiszolás nélküli fogpótlásnak két módját alkalmazom a
rendelőben. Mindkét eljárás előnye,
hogy sem lecsiszolni, sem gyökér kezelni nem szükséges a foghiány melletti fogakat.
Az egyik esetben a hiányzó fog pótlása pedig egy szalag és tömőanyag segítségével történik. A másik módszer
során, a foghiány melletti fogakba, a
fogtechnikus által elkészített betétekkel rögzítjük a hiányzó fogat vagy
fogakat. A fogfelépítés lehetőségét
azért tartom fontosnak, mert abszolút híve vagyok a saját fog megtartásának. A saját fognál még nem találtak ki jobbat, legyen az bármilyen
fogpótlás vagy implantátum. Ezért aztán igyekszem mindent bevetni annak
érdekében, hogy a saját fog megmaradhasson.
Mindemellett pedig elérhető az ultrahangos fogkőlevétel, a fogszínű
restaurációk, a fémmentes kerámia
fogpótlások (porcelánhéjak, koronák, hidak), illetve olyan, sokak által
elhanyagolt területekkel is foglalkozunk, mint a góckutatás, a szájápolás,
a rossz lehelet kezelése és a szakmai
tanácsadás. Az általános fogászati
gyakorlaton kívül pedig ugyanekkora
szakmai tudással, hozzáértéssel és
empátiával foglalkozunk a gyermekfogászattal, a kismama fogászattal és
a szájsebészettel is egyaránt.

Ha kérdése van, forduljon hozzám bizalommal:
Makai Gábor
pszichológus
Tel.: 0670 216 60 90
Email: makai18@gmail.com
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