La 13an de novembro 2017
Tra la dentoj videblas la japana socio
20 dentoj en la aĝo de 80 jaroj
Jam de 15 jaroj mi neniam vizitis kuracistojn, ĉar mi
kredas, ke subkorpa baniĝo (matene kaj antaŭ enlitiĝo mi
baniĝas entute du horojn por varmigi mian suban korpon)
solvas ĉian malsanon, kaj ne multe kredas kuracistojn.
Tamen mi vizitas kiel escepto dentiston, ne pro malsanaj
dentoj, sed por kontroli staton de miaj dentoj, ĉar mi
kredas, ke dentoj estas la plej gravaj por mia sano. Ja mi
havis kelkajn malsanajn dentojn antaŭ 30 jaroj, sed tiuj
jam estis kuracitaj kaj nun mi havas sanajn 32 dentojn.
Kiam mi vizitas la kuraciston, mi ĉiam demandas lin, ĉu
mi povos havi minimume 20 dentojn, kiam mi estos
80-jara, kaj la respondo estas ĉiam “Certe”. Kial 20
dentojn en la aĝo de 80 jaroj?
La ministerio de bonfarto lanĉis sloganon « 80-jaruloj
havu minimume 20 dentojn » en 1989. Se homoj havas 20
dentojn, ili havas neniun problemon maĉi manĝaĵojn,
sekve ili povas havi agrablan vivon.
En 2016 la ministerio enketis pri la stato de dentoj
inter 3820 homoj ekde 1-jaraj infanoj ĝis maljunuloj. La
rezulto montris, ke 80-jaruloj kun minimume 20 dentoj
superis 50% la unuan fojon.
75-79-jaruloj : 56,1 % (8,5% pli ol antaŭ 5 jaroj)
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80-84-jaruloj : 44,2% (15,3% pli ol antaŭ 5 jaroj)
Laŭ la ministerio la kialoj
estas :
1. multiĝo de dentopastoj,
kiuj fortigas dentojn.
2. pli da konscio pri la
graveco de dentoj.
Fakte pli multaj komoj
brosas dentojn pli ol 2
fojojn ĉiun tagon.

1800 gelernantoj havas « detruitan buŝon »
Dum maljunuloj fariĝas pli sanaj rilate al dentoj, 1800
gelernantoj en la gubernio Hjoogo havas « detruitan
buŝon ». La asocio de dentistoj en Hjoogo trovis 346
gelernantojn en 97 mez- kaj element-lernejoj, kiuj suferas
pro « detruita buŝo », kaj laŭ tiu ĉi cifero la asocio
konjektas, ke 1800 gelernantoj suferas pro tio en la
gubernio. Tiuj gelernantoj
1. havas pli ol 10 malsanajn dentojn, aŭ
2. perdis plurajn dentojn, aŭ
3. havas malfacilon maĉi.
Kaj iliaj vivkondiĉoj estas
37,1 % de ili vivas nur kun patrino aŭ patro
32,0% de iliaj familioj havas financan malfacilon
33,0% de iliaj gepatroj ne bone zorgas pri ilia sanstato.
La asocio klarigis, ke la tendenco estas sama en ĉiuj
gubernioj kaj ke tio estas kaŭzita de malriĉeco.
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Malmultiĝas naskiĝoj
En 2016 naskiĝis 976 979 beboj, 28 698 malpli ol en
2015 . Unuan fojon la nombro ne atingis milionon.
Vidu
la
diagramon. Kiam
mi naskiĝis en
1941,
naskiĝis
2,5 milionoj da
beboj, kaj kiam
mia filo naskiĝis
en 1966, naskiĝis
preskaŭ
du
milionoj,
sed
kiam mia nepo
naskiĝis en 2010,
naskiĝis nur unu
miliono. Tre kaj
tro da drastaj ŝanĝoj.
Unu el la kaŭzoj de malmultiĝo de naskiĝoj estas
malmultiĝo de geedziĝoj. Jen la statistiko :
1970: 1 029 405 geedziĝoj
1980: 774 702
1990: 722 138
2000: 798 138
2009: 714 000
2016: 620 523
La geedziĝoj en 2016 estas la plej malmultaj post la dua
mondmilito. Multaj homoj volas geedziĝi kaj havi
infanojn, sed pro financa problemo ili ne povas. Multaj
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devas labori malstabile kun jarkontakto aŭ partatempe,
timante eblan maldungiĝon, do al ili mankas mono, sekve
ili ne kuraĝas geedziĝi.
Naskiĝoj pli kaj pli malmultiĝas, male mortoj pli kaj
pli multiĝas. Nun mortoj estas pli multaj ol naskiĝoj. En
2015,
Naskiĝoj 1 005 677
Mortoj 1 290 444
Japanio jam komencis ŝrumpi. Laŭ la prognozo de la
registaro la loĝantaro de Japanio jene malmultiĝos:
2016: 126 597 000
2030: 116 618 000
2040: 107 276 000
2050: 97 076 000
2060: 86 737 000
La terglobo havas tro multe da homoj, do ĝi dankas al
Japanio. En la jaro 2050 ni ankoraŭ baraktos pri la detruita
nukulea centralo de Fukuŝima. Ankaŭ tiun tempon ĉu
Japanio havos fortan ekonomion kaj sufiĉan laborforton
por solivi la problemon tie? Mi havas grandan timon pri
tio. Certe la generacio de mia nepo suferos multe.
Malfacila estas vivo de dentistoj
Homoj malmultiĝas, sekve buŝoj malmultiĝas. Sekve
ne estas bezonataj multaj dentistoj. En 1990 estis 74 000
dentistoj, sed en 2014, 103 972. Ju malpliiĝas homoj, des
pliiĝas dentistoj. Nun la nombro de dentaj klinikoj estas
1,5-oble pli granda ol tiu de oportunaj vendejoj.
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Subvencio al dentaj kuracadoj restas en la sama nivelo
dum la pasintaj 20 jaroj. Oni diras, ke unu el la 5 dentistoj
havas malpli ol 3 milionojn da jara enspezo (30000
eŭrojn), dum averaĝa vira enspezo estas 5 milionoj da
enoj. Tial okazas bankrotoj inter dentistoj. Oni kutimas
pensi, ke dentistoj estas riĉaj, sed nun tio estas mito.
Ĉiun fojon, kiam mi vizitas mian dentiston, mi vidas
nur unu aŭ du klientojn. Mi neniam atendas mian vicon.
Li dungas du flegistinojn. Ĉu ne estas malfacile por li pagi
salajron al ili? Ĉu li povas profiti ? Mi volas, ke mia
dentisto estu sufiĉe riĉa, sed por helpi lin, mi ne volas havi
malsanajn dentojn.
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