A harmadik oldal

H

a gyökeréig szuvas fogunkkal fordulunk fogorvoshoz, azt már aligha lehet megmenteni. A
rendszeres fogászati ellenõrzések révén azonban
még kezdeti stádiumban felismerhetõk, miáltal kisebb beavatkozással, eredményesebben kezelhetõk a problémák.
Aligha van orvos, aki ne vallaná, hogy a betegség – beleértve a legszörnyûbbeket is – korai felismerése, szakszerû és pontos diagnózisa alapvetõen meghatározzák a gyógyulás esélyeit. A korai felismerés legalapvetõbb módjai lehetnek a rendszeres és kiterjedt szûrõvizsgálatok, amelyeket megfelelõ eszközökkel, képzett, tapasztalt szakemberek
végeznek. Az is kimutatható, hogy az idõben felismert betegség gyógyításának költségei még a szûrõvizsgálat költségeivel együtt sem közelítik meg a késõn felismert, elhatalmasodott betegség – sok esetben kétesélyes, brutális mellékhatásokkal járó – gyógyításának költségeit.
Az erdõnek is van egészsége, így lehetnek és vannak
egészségügyi problémái is. Az erdõ egészsége – akárcsak
az emberek esetében – alapvetõen befolyásolja „munkaképességét”. Azaz, hogy miként képes teljesíteni feladatait, a
vele szembeni egyéni, társadalmi elvárásokat, legyen bár
szó védelmi, szociális vagy gazdasági rendeltetésrõl.
Ha a klímaváltozással kapcsolatos elõrejelzések akárcsak részben is igazolódnak, akkor erdeink egészségi problémái gyakoribbá és súlyosabbá válnak, amelynek pedig
bizonyosan számottevõ ökológiai és ökonómiai következményei lesznek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jövõben az
eddigieknél gyakrabban kell majd idejekorán felismernünk erdeink jó eséllyel szaporodó egészségügyi problémáit. Tennünk kell ezt azért, hogy megtalálhassuk a lehetõ legkevesebb fájdalmas mellékhatással járó és a leghatékonyabb gyógyírt a bajra. Ehhez pedig erdõ-egészségügyi
szûrõvizsgálatok, vagy kissé közismertebb néven erdõvédelmi monitoring szükségeltetik. Ha pedig az egészségügyi
kockázatok nõnek – mint ahogyan napjainkban –, a szûréseket ki kell terjeszteni, gyakoribbá és intenzívebbé kell
tenni. Nem pedig leépíteni, elsorvasztani. Az erre fordított
összeg hosszú távon bizonyosan megtérül.
Bárhová is fejlõdik az orvoslás tudománya, a tövéig
„korhadtból” nem lesz többé vakítóan csillogó, egészséges,
élõ fog. Az elhatalmasodott betegségekre a jövõben sem
lesznek gyors, fájdalommentes és 100%-os hatékonyságú
gyógymódok.
Ne bízzuk majdani csodaszerekre erdeink bajainak orvoslását sem. Erõsítsük immunrendszerüket a lehetõ legnagyobb mértékben, és végezzünk bennük kiterjedten és
rendszeresen alapos egészségügyi szûrõvizsgálatokat. Ezt
– ha úgy jobban tetszik – nevezhetjük nyugodtan erdõvédelmi monitoringnak is.
Csóka György
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