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 Gabinet stomatologiczny 
w XXI wieku to miejsce, w 

którym działania lekarza 
wspomagane są przez 
zdobycze najnowocze-

śniejszej technologii. Nie-
rzadko pacjenci nie zdają 

sobie sprawy, ile urzą-
dzeń wykorzystuje denty-

sta, by zdiagnozować i wy-
leczyć chore zęby. Nadal 
podstawę w diagnostyce 

stanowią wywiad lekarski 
i badanie manualne. Do-
datkowo do wykrywania 

chorób i w planowaniu 
leczenia wykorzystu-
je się cyfrowe zdjęcia 

radiologiczne, badanie 
z użyciem mikroskopu 

– głównie przy leczeniu 
kanałowym, wykonanie 

modeli zębów, zdjęcia 
zewnątrz- i wewnątrzust-

ne, testy do wykrywania 
zmian nowotworowych i 
przednowotworowych w 

jamie ustnej, programy 
komputerowe, dzięki 

którym można szczegóło-
wo zaplanować przebieg 

zabiegów implantologicz-
nych, chirurgicznych oraz 

ortodontycznych. 

Specjaliści podkreślają, że 
obecnie priorytetowe zada-
nia dla stomatologii, dzięki 
którym zmniejszy się ilość 
zakażeń i ryzyko wystąpienia 
reakcji niepożądanych po 
zabiegach oraz podniesie się 
standard usług dentystycz-
nych, to wprowadzenie do 
gabinetów systemów autode-
zynfekcji w fotelu dentystycz-
nym oraz poprawa skutecz-
ności procesów wyjaławiania 
i dezynfekcji. 

Co istotne: coraz więcej 
stomatologów, dbając o pod-
niesienie standardu świad-
czonych usług, stawia na 
zdobycie pacjentów nie tylko 
poprzez wyposażanie gabi-
netu w nowoczesny sprzęt. 
Dentyści pracują m.in. nad 
wprowadzeniem miłej at-
mosfery do przychodni już od 
progu poczekalni. Zapewnia 
ją sympatyczna obsługa w re-
jestracji i zastosowanie odpo-
wiedniego wystroju wnętrza, 
który bardziej kojarzy się z 
miejscem relaksu niż z przy-
chodnią medyczną. 

Leczenie kanałowe nie nale-
ży ani do terapii przyjemnych, 
ani łatwych. Korzenie zębowe 
miewają nietypowe kształty, są 
cienkie, miejscami niemożliwe 
jest stwierdzenie gołym okiem 
ich przebiegu w tkankach. 
Endodoncja zatem została 
wzbogacona w nowe narzędzie 
diagnostyczne i wspomagające 
leczenie kanałowe: mikroskop. 

My Medyk, jako jedyna 
polska klinika dentystyczna 
w Londynie, wzbogaciła się o 
najwyższej klasy mikroskop 
zabiegowy, którym przepro-
wadzane są zabiegi leczenia 
kanałowego. Na czym polega 
fenomen tego mikroskopu?  
Mikroskop zabiegowy znajdu-

je zastosowanie we wszelkiego 
typu zabiegach stomatologicz-
nych. 

O ile przy mniej skompliko-
wanych operacjach instrumen-
tem w zupełności wystarczają-
cym jest lupa, z powiększeniem 
od dwóch i pół do czterech 
razy, o tyle w przypadku lecze-
nia kanałowego wydaje się ona 
nie do końca satysfakcjonu-
jąca. Standardem w leczeniu 
kanałowym jest bowiem mak-
symalne powiększenie obrazu 
pola zabiegowego. Mikroskop 
zabiegowy, który już pojawił 
się w naszej klinice, daje po-
większenie aż do 16 razy. A to 
naprawdę ogromna różnica! W 
praktyce pozwala to lekarzowi 
na znalezienie dodatkowego 
kanału czy usunięcie pęknię-
tego narzędzia. Wiadomo bo-
wiem, że w czasie tego typu 
zabiegów są używane bardzo 
delikatne narzędzia, często 
się łamią i czasem nawet po 
kilkunastu latach od zabiegu 
pozostają niezauważone w 
systemie. I właśnie w takich 
sytuacjach mikroskop jest nie-
zastąpiony. Dobrze więc mieć 
takie zaplecze. Może to dziwić, 
ale w Wielkiej Brytanii mikro-
skopy nie są aż tak powszech-
ne jak u nas w kraju. W Polsce 
mamy już bowiem wielu praw-
dziwych fanatyków mikrosko-
pu! Znakomitym przykładem 
reakcji lekarza może być histo-
-ria pewnego doświadczonego 
dentysty, który po pierwszym 
praktycznym kontakcie z mi-
kroskopem, bez chwili namy-
słu powiedział: 

„Od ponad czterdziestu 
lat leczę kanały i pierwszy 
raz je widzę!” – Myślę, że to 
znakomicie oddaje fenomen 

mikroskopu. Można leczyć, 
nie widząc kanałów. Można je 
wyczuwać palcami, bo ma się 
o nich wyobrażenie, bo się je 
widziało w atlasie anatomii. Je-
dynie mikroskop daje jednak 
szansę zobaczenia tego, co do-
tychczas było przed nami ukry-
te. I ręczę, że lekarz, który raz 
pracował z tym urządzeniem, 
nigdy nie będzie mógł się bez 
niego obejść. 

A co z tego wszystkiego 
ma pacjent? Mikroskop zde-
cydowanie wydłuża zabieg. 
Lekarz widzi znacznie więcej 
niż dotychczas, musi sprostać 
wszelkim wymaganiom i zająć 
się nawet najdrobniejszymi 
szczegółami, a jest to zarówno 
czaso-, jak i pracochłonne. Pod 
tym względem jest to mniejszy 
komfort dla pacjenta, ale pa-
trząc na całokształt z innej per-
spektywy, to korzyści dla niego 
są ogromne. Statystyki mówią, 
że 90 proc. zabiegów leczenia 
kanałowego udaje się bez mi-
kroskopu. Co dziesiąty przy-
padek kończy się więc porażką. 
Teraz, z tych dziesięciu procent 
pacjentów, dzięki mikroskopo-
wi możemy uratować jeszcze 
połowę. Mikroskop daje zatem 
szansę. 

Dzięki mikroskopom pa-
cjent zapamięta swój zabieg 
na zawsze… Po podłączeniu 
mikroskopu do komputera, 
będzie można nagrać bowiem 
video z przeprowadzonego 
zabiegu. A potem wypalić na 
płytę i zachować na pamiątkę! 
W Polsce wielu dentystów już 
tak robi i muszę przyznać, że 
powoli staje się to wśród moich 
kolegów po fachu, jak i naszych 
pacjentów, coraz bardziej po-
pularne. Po powrocie do domu 

pacjent dowiaduje się bowiem, 
dlaczego to wszystko tak długo 
trwało, a on aż tyle czasu mu-
siał siedzieć na fotelu denty-
stycznym. I wtedy właśnie na-
wiązuje się nić porozumienia 
i zrozumienia między nim, a 
lekarzem. 

Uważam, że najważniej-
szym aspektem skutecznego 
leczenia jest relacja pomiędzy 
dentystą a pacjentem. Dla 
mnie pacjent jest najważniej-
szy. Często się zdarza, że pa-
cjent boi się przyjść lub umó-
wić na badanie. Mówię tu o 
przypadkach dentofobii, czyli 
lęku przed dentystą, rodzaju 
paraliżującego strachu, który 
utrudnia podjęcie decyzji o 
wizycie w gabinecie stomatolo-
gicznym lub wręcz ją uniemoż-
liwia. Jego przyczyny mogą 
tkwić w negatywnych doświad-
czeniach z dzieciństwa, obawie 
przed bólem czy poczuciem 
bezsilności i braku kontroli 
podczas zabiegów stomatolo-
gicznych. Strach przed wizytą 
w gabinecie stomatologicznym 
często warunkowany jest przez 
jeden z najważniejszych me-
chanizmów sterujących zacho-
waniami człowieka. Polega on 
na kojarzeniu pewnych bodź-
ców, czyli tego, co na nas od-
działuje, z naszą reakcją. Jeśli 
coś nie jest dla nas przyjemne, 
staramy się tego unikać. Me-
¬chanizm ten działa w sposób 
automatyczny i nie uwzględnia 
refleksji, że warto jest coś zro-
bić dla własnego dobra, mimo 
że nie jest to przyjemne. 

Czasami jednak występuje 
proces określany przez psycho-
logów „błędnym uczeniem”. 
W jego efekcie nawet sytuacja 
neutralna i niegroźna budzi 

silny lęk czy wręcz przeraże-
nie. Tak dzieje się właśnie w 
przypadku dentofobii, w której 
pojawia się strach przed wizytą 
u dentysty, często wyolbrzy-
miony i nieadekwatny do za-
grożeń. Osoba w takiej sytuacji 
ma silne pragnienie uniknięcia 
tego doświadczenia, mimo iż 
wie, że jej obawy są bezzasad-
ne i irracjonalne. Przeżywanie 
takiego lęku może mieć różne 
postacie – od lekkiego niepo-
koju do pełnego przerażenia, a 
nawet paniki. 

Co może zrobić pacjent, by 
pozbyć się poczucia lęku i stra-
chu przed dentystą? 

● Wybór lekarza. Coraz 
więcej stomatologów rozumie 
obawy pacjentów i dzięki temu 
odpowiednio ich traktuje. Jed-
nak pacjent zanim zdecyduje 
się na wybór właściwego leka-
rza, powinien porozmawiać z 
kilkoma innymi. Przy wyborze 
dentysty pomocna może być 
także rekomendacja znajo-
mych lub przyjaciół. Ważna 
jest też wizyta wstępna. Zanim 
pacjent podejmie decyzję o wy-
borze gabinetu i lekarza, może 
umówić się na wizytę wstępną. 
Pozwoli ona poznać obawy i 
wzajemne oczekiwania. 

● Planowanie wizyty. Wi-
zytę warto zaplanować wy-
bierając odpowiedni dzień, w 
którym nie ma stresujących 
spotkań. Przed wizytą pacjent 
powinien unikać pośpiechu, 
który może powodować niepo-
trzebne napięcie. 

● Relaks podczas wizyty. 
Skupienie uwagi na czymś in-
nym niż leczenie jest dobrym 
sposobem oderwania się od 
rzeczywistości. Przed wizytą 
pacjent może wypróbować 
jedną z technik relaksacyjnych, 
np. przywołać wybrany, dobrze 
kojarzący się obraz lub dźwięk. 
Pomocne może być także roz-
wiązywanie łamigłówek lub 
zabawa odstresowującymi ga-
dżetami, np. piłeczkami. 

● Dobry humor. Przed wi-
zytą pacjent może zjeść coś 
słodkiego – glukoza poprawia 
humor. Ważne jest jednak, aby 
przed wejściem do gabinetu 
stomatologicznego dokładnie 
umyć zęby. 

Ostatnia, zupełnie oczywi-
sta, ale też zdecydowanie naj-
lepsza rada brzmi następująco: 
dbajmy o zęby tak, żeby wizyty 
u dentysty miały charakter czy-
sto kontrolny. Zdrowe zęby to 
gwarancja spokoju! r
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Jama ustna dorosłego 
człowieka zawiera 

kilkaset rożnych 
szczepów bakterii, 

dlatego tak ważna jest jej 
codzienna pielęgnacja 

i szczotkowanie zębów, 
ale nie tylko. Wbrew 

pozorom pomaga 
też zdrowy tryb życia 

i regularne wizyty 
kontrolne stanu 

zdrowia jamy ustnej u 
stomatologa. Wystarczy 

kilka prostych zabiegów, 
które z powodzeniem 

pomogą utrzymać 
własciwą higienę. 

 
Mycie zębów
Zęby należy szczotkować 

najlepiej pastą z fluorem dwa 
razy dziennie przez co naj-
mniej dwie minuty. Jeśli nie 
dbasz o własciwą higienę jamy 
ustnej szybko powstanie płyt-
ka nazębna,  czyli warstwa 
bakterii ściśle przylegająca do 
powierzchni zębów. Nieusu-
nięta płytka bakteryjna przy-
czynia się znacznie do powsta-
nia próchnicy zębów i chorób 
dziąseł, ponieważ zawarte w 
niej bakterie podczas stałej 
lub okresowej podaży cukrów 
wytwarzając kwas,  powodują 
spadek pH i w rezultacie de-
mineralizację szkliwa zębów. 
Regularne mycie zębów za-
trzymuje budowanie sie płytki 
bakteryjnej, przy czym należy 
zawsze skupić się na zakamar-
kach, aby usunąć jak najwięcej 
resztek jedzenia. 

Upewnij się, że myjesz zęby 
co najmniej dwie minuty rano 
przed śniadaniem i wieczorem 
przed pójściem do łóżka. I tu 
uwaga. Ważna rada. Nigdy 
nie myj zębów bezpośrednio 
po posiłku, gdyż może to do-
prowadzić do uszkodzenia 
szkliwa, zwłaszcza po spo-
życiu owoców, napojów ga-
zowanych, wina czy innych 
posiłków zawierajacych kwa-
sy. Dzieje sie tak dlatego, że 
kwasy zmiekczają szkliwo i 
szczotkując zęby będziesz je 
scierać. Warto zatem odcze-
kać godzinę. Możesz używać 
szczoteczki elektrycznej lub 
zwykłej, ale większe znaczenie 
ma, byś  poświecił wystarcza-
jącą ilość czasu na dokładne 
szczotkowanie. 

Jaki rodzaj 
pasty do zębów
Obecnie dostępne pasty do 

zębów zwierają wiele środków 
czyszczących i substancji, któ-
re nie tylko oczyszczają zęby, 
usuwają płytkę nazębną, ale 
zwiekszają też odporność zę-
bów na próchnice. Większość 
past na świecie zwiera około 
90% fluoru. Zawartość czy-
stego fluoru w pastach waha 
się od 525 do 1450 ppm (parts 
per million) i bardzo ważne 
jest, aby stosować pasty z od-
powiednim stężeniem fluoru.  
Sprawdzając opakowanie 
szybko dowiesz się czy i ile 
fluoru zawiera wybrana przez 
ciebie pasta.

-dzieci w wieku do trzech 
lat powinny używać pasty do 
zębów zawierającej nie mniej 
niż 1000 ppm (parts per mil-
lion) fluoru,

-dzieci w wieku od trzech 
do sześciu lat powinny użyć 
pasty zawierającej od 1,350 do 
1,500 ppm (parts per million) 
fluoru.

-dzieci powyzej sześciu lat 
i dorośli powinni użyć pasty, 
która zawiera co najmniej 
1450 ppm fluoru.

Nitkowanie
Nitkowanie to kolejny za-

bieg, który pozwala nie tylko 
usuwać resztki jedzenia głębo-
ko spomiędzy zębów, ale może 
również zmniejszyć choroby 
dziąseł i nieświeży oddech po-
przez usuwanie płytki nazębnej, 
która osadza sie czesto wzdłuż 
linii dziąseł. Jak nitkować zęby? 

-przygotuj okolo 30-45cm 
nici i owiń ją między palcami 
tak, by zostało kilka centy-
metrów napietęj nici między 
obiema rękami,

-wsuwaj nić po kolei mię-
dzy zęby najdalej jak się da w 
strone dziąseł,

-wykonaj od 8 do 10 ru-
chów w górę i w dół pomiędzy 
każdą szczeliną,

-nitkuj zęby co najmniej 
raz dziennie i najlepiej zaraz 
przed pójściem do łóżka,

-zabieg nitkowania mmo-
żesz wykonać przed lub po 
szczotkowaniu.

Możesz też użyć małych 
(dostepne są rożne rozmiaty 
i grubości) szczoteczek mię-
dzyzębowych zamiast nici 
dentystycznych, zwłaszcza 
jeśli zęby są bardzo blisko 
siebie osadzone i trudno 
wsunąć nić pomiędzy szcze-
liny.Nie radzimy używać 
wykałaczek, gdyż może to 
doprowdzić do krwawienia 
dziąseł a to z kolei może pro-
wadzić do infekcji. 

Płyn do płukania ust
Zalecamy używanie płynu 

do płukania ust, który zawiera 
fluor. Zapobiega on rownież 
powstawaniu próchnicy. Płyn 
dotrze do miejsc, do których 
ciężko dostać się szczoteczką. 
Jednakże uwaga. Nie poleca-
my używać plynu do płukania 
jamy ustnej bezpośrednio po 
szczotkowaniu zębów. Najle-
piej wypłukac usta pomiędzy 
szczotkowaniami, w ciagu 
dnia, naprzyklad po obiedzie. 
Po wyplukaniu nie jeść i nie pić 
nic przez conajmniej 30 mi-
nut Proszé pamiętać, że wiele 
płynów do płukania zawiera 
alkohol, zatem nie będa odpo-
wiednie dla dla dzieci. 

Zdrowy tryb życia
Szczotkowanie zębów dwa 

razy dziennie pastą z fluorem, 
regularne nitkowanie, płuka-

Czyste 
i zdrowe zęby
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nie jamu ustnej  i regularne wi-
zyty kontrolne u stomatologa 
mogą pomóc zachować zdro-
we zęby, ale nie tylko. Wpływ 
na zdrowie jamy ustnej mają 
też dieta, palenie papierosów 
i picie alkoholu. Ograniczenie 
spożycia alkoholu i niepalenie 
wpływa bardzo pozytywnie 
na caly organizm, ale także na 
stan zębów i dziąseł. Poza tym 
pamiętaj, że niektóre produkty 
spożywcze mogą powodować 
próchnicę. Ograniczenie ilo-
ści cukru może też zapobiegać 
próchnicy. Spożywaj słodkości 
tylko w porach posiłków i staraj 
się nie jeść słodkich przekąsek 
pomiędzy posiłkami. Pamiętaj, 
że spore ilości cukru zawarte 
są w przetworzonej i gotowej 
żywności.  Palenie bardzo szko-
dzi w utrzymaniu zdrowych i 
lśniących zębów i  powoduje, 
że zęby stają się żółte; zwiększa 
poza tym ryzyko chorób dzią-
seł. Jeśli wypalasz 20 lub wię-
cej papierosów dziennie, jesteś 
narażony sześć razy bardziej 
na rozwój raka niż ktoś, kto nie 
pali. Tak więc osoby palące po-
winny jak najszybciej pomysleć 
o rzuceniu palenia. Nadmierne 
spożycie alkoholu jest również 
związane ze zwiększonym ry-
zykiem rozwoju raka jamy ust-
nej. Alkohol może też uszka-
dzać szkliwo, co prowadzi do 
jego zaniku. Jeśli zatem chcesz 
zachować piękny uśmiech i 
białe zęby, najlepszym rozwią-
zaniem będzie wyeliminowa-
nie lub ograniczenie do mini-
mum używek, które powodują 

przebarwienia;  wino, dym pa-
pierosowy, kawa i herbata to 
najpoważniejsze z nich. 

Wizyty kontrolne  
u stomatologa
Ważne jest, by pamietać o 

regularnych badaniach kontro-
lnych u stomatologa. Wczesne 
wykrycie jakichkolwiek pro-
blemów oznacza łatwiejsze ich 
leczenie, natomiast nieleczone 
dolegliwości mogą prowadzić 
do nieodwracalnych uszko-
dzeń. Kontrole u stomatologa 
powinieneś przeprowadzać 
średnio co 6 miesięcy. Nie 
czekaj aż zacznie boleć, jeśli 
widzisz coś co Cię niepokoi 
natychmiast zgłoś się do nas. 
Lepiej zapobiegać niż leczyć. 
Skontaktuj się z naszą klini-
ką My Medyk i umów się na 
wizytę kontrolną. W naszych 
gabinetach nasz wyszkolony 
personel sprawdzi ogólny stan 
Twoich zębów, dziąseł i jamy 
ustnej i ewentulanie zapropo-
nuje zabieg profilaktyczny: 
- profesjonalne czyszczenie zębów,
- usuwanie kamienia (skaling),
- piaskowanie zębów,
- fluoryzację,
- lakowanie.

Pamiętaj, że jesteśmy 
otwarci 7 dni w tygodniu, w 
godzinach od 9.00 do 23.00 
od poniedziałku do soboty i od 
9.00 do 18.00 w niedzielę, a 
rejestrację przyjmujemy aż do 
godziny 22.00 od poniedziałku 
do soboty.r

My Medyk

USŁUGI STOMATOLOGICZNE MY MEDYK:
- stomatologia  
   zachowawcza,
- chirurgia      
   stomatologiczna,
- endodoncja,
- periodontologia,
- ortodoncja,

- implantologia,
- zabiegi 
   profilaktyczne, 
- stomatologia 
  estetyczna,
- protetyka,
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Gabinet stomatologiczny 
w XXI wieku to miejsce, 

w którym działania 
lekarza wspomagane 

są przez zdobycze 
najnowocześniejszej 

technologii. Nierzadko 
pacjenci nie zdają sobie 

sprawy, ile urządzeń 
wykorzystuje dentysta, by 

zdiagnozować i wyleczyć 
chore zęby. 

Nadal podstawę w diagno-
styce stanowią wywiad lekarski 
i badanie manualne. Dodat-
kowo do wykrywania chorób i 
w planowaniu leczenia wyko-
rzystuje się cyfrowe zdjęcia ra-
diologiczne, badanie z użyciem 
mikroskopu – głównie przy 
leczeniu kanałowym, wykona-
nie modeli zębów, zdjęcia ze-
wnątrz- i wewnątrzustne, testy 
do wykrywania zmian nowo-
tworowych i przednowotworo-
wych w jamie ustnej, programy 
komputerowe, dzięki którym 
można szczegółowo zaplano-
wać przebieg zabiegów im-
plantologicznych, chirurgicz-
nych oraz ortodontycznych.  

Specjaliści podkreślają, że 
obecnie priorytetowe zadania 
dla stomatologii, dzięki którym 
zmniejszy się ilość zakażeń i 
ryzyko wystąpienia reakcji nie-
pożądanych po zabiegach oraz 
podniesie się standard usług 
dentystycznych, to wprowa-
dzenie do gabinetów syste-
mów autodezynfekcji w fotelu 
dentystycznym oraz poprawa 
skuteczności procesów wyjała-
wiania i dezynfekcji.

Co istotne: coraz więcej 
stomatologów, dbając o pod-
niesienie standardu świadczo-
nych usług, stawia na zdobycie 
pacjentów nie tylko poprzez 
wyposażanie gabinetu w no-
woczesny sprzęt. Dentyści 
pracują m.in. nad wprowadze-
niem miłej atmosfery do przy-
chodni już od progu poczekal-
ni. Zapewnia ją sympatyczna 
obsługa w rejestracji i zasto-
sowanie odpowiedniego wy-
stroju wnętrza, który bardziej 
kojarzy się z miejscem relaksu 

niż z przychodnią medyczną. 
Leczenie kanałowe nie należy 
ani do terapii przyjemnych, ani 
do łatwych. Korzenie zębowe 
miewają nietypowe kształty, są 
cienkie, miejscami niemożliwe 
jest stwierdzenie gołym okiem 
ich przebiegu w tkankach. 
Endodoncja zatem została 
wzbogacona w nowe narzędzie 
diagnostyczne i wspomagające 
leczenie kanałowe: mikroskop.

My Medyk, jako jedyna 
polska klinika dentystyczna w 
Londynie, wzbogaciła się o naj-
wyższej klasy mikroskop zabie-
gowy, którym przeprowadzane 
są zabiegi leczenia kanałowego. 
Na czym polega fenomen tego 
mikroskopu?

Mikroskop zabiegowy 
znajduje zastosowanie 
we wszelkiego 
typu zabiegach 
stomatologicznych 
O ile przy mniej skompliko-

wanych operacjach instrumen-
tem w zupełności wystarczają-
cym jest lupa, z powiększeniem 
od dwóch i pół do czterech 
razy, o tyle w przypadku le-
czenia kanałowego wydaje się 
ona nie do końca satysfakcjo-
nująca. Standardem w lecze-
niu kanałowym jest bowiem 
maksymalne powiększenie 
obrazu pola zabiegowego. 
Mikroskop zabiegowy, który 
już pojawił się w naszej klini-
ce, daje powiększenie aż do 16 
razy. A to naprawdę ogromna 
różnica! W praktyce pozwa-
la to lekarzowi na znalezie-
nie dodatkowego kanału czy 
usunięcie pękniętego narzę-
dzia. Wiadomo bowiem, że 
w czasie tego typu zabiegów   
używane bardzo delikatne 
narzędzia, często się łamią i 
czasem nawet po kilkunastu 

latach od zabiegu pozostają 
niezauważone w systemie.  
I właśnie w takich sytuacjach 
mikroskop jest niezastąpiony. 
Dobrze więc mieć takie za-
plecze. Może to dziwić, ale w 
Wielkiej Brytanii mikroskopy 
nie są aż tak powszechne jak 
u nas w kraju. W Polsce mamy 
już bowiem wielu prawdzi-
wych fanatyków mikroskopu! 
Znakomitym przykładem re-
akcji lekarza może być histo-
ria pewnego doświadczonego 
dentysty, który po pierwszym 
praktycznym kontakcie z mi-
kroskopem, bez chwili namy-
słu powiedział: „Od ponad 
czterdziestu lat leczę kanały  
i pierwszy raz je widzę!” – My-
ślę, że to znakomicie oddaje 

fenomen mikroskopu. Można 
leczyć, nie widząc kanałów. 
Można je wyczuwać palcami, 
bo ma się o nich wyobraże-
nie, bo się je widziało w atlasie 
anatomii. Jedynie mikroskop 
daje jednak szansę zobaczenia 
tego, co dotychczas było przed 
nami ukryte. I ręczę, że le-
karz, który raz pracował z tym 
urządzeniem, nigdy nie będzie 
mógł się bez niego obejść. 

A co z tego wszystkiego 
ma pacjent? Mikroskop zde-
cydowanie wydłuża zabieg. 
Lekarz widzi znacznie więcej 
niż dotychczas, musi sprostać 
wszelkim wymaganiom i zająć 
się nawet najdrobniejszymi 
szczegółami, a jest to zarówno 

czaso-, jak i pracochłonne. Pod 
tym względem jest to mniejszy 
komfort dla pacjenta, ale pa-
trząc na całokształt z innej per-
spektywy, to korzyści dla niego 
są ogromne. Statystyki mówią, 
że 90 proc. zabiegów leczenia 
kanałowego udaje się bez mi-
kroskopu. Co dziesiąty przy-
padek kończy się więc porażką. 
Teraz, z tych dziesięciu procent 
pacjentów dzięki mikroskopo-
wi możemy uratować jeszcze 
połowę. Mikroskop daje zatem 
szansę. Dzięki mikroskopom 
pacjent zapamięta swój zabieg 
na zawsze… Po podłączeniu 
mikroskopu do komputera, 
będzie można nagrać bowiem 
wideo z przeprowadzonego 
zabiegu. A potem wypalić na 

płytę i zachować na pamiątkę!  
W Polsce wielu dentystów już 
tak robi i muszę przyznać, że 
powoli staje się to wśród za-
równo moich kolegów po fa-
chu, jak i naszych pacjentów, 
coraz bardziej popularne. Po 
powrocie do domu pacjent do-
wiaduje się bowiem, dlaczego 
to wszystko tak długo trwało, a 
on aż tyle czasu musiał siedzieć 
na fotelu dentystycznym. I wte-
dy właśnie nawiązuje się nić 
porozumienia i zrozumienia 
między nim a lekarzem.

Uważam, że najważniej-
szym aspektem skutecznego 
leczenia jest relacja pomiędzy 
dentystą a pacjentem. Dla 
mnie pacjent jest najważniej-

szy. Często się zdarza, że pa-
cjent boi się przyjść lub umó-
wić na badanie. Mówię tu o 
przypadkach dentofobii, czyli 
lęku przed dentystą, rodzaju 
paraliżującego strachu, który 
utrudnia podjęcie decyzji o 
wizycie w gabinecie stomatolo-
gicznym lub wręcz ją uniemoż-
liwia. Jego przyczyny mogą 
tkwić w negatywnych doświad-
czeniach z dzieciństwa, obawie 
przed bólem czy poczuciem 
bezsilności i braku kontroli 
podczas zabiegów stomatolo-
gicznych. Strach przed wizytą 
w gabinecie stomatologicznym 
często warunkowany jest przez 
jeden z najważniejszych me-
chanizmów sterujących zacho-
waniami człowieka. Polega on 
na kojarzeniu pewnych bodź-
ców, czyli tego, co na nas od-
działuje, z naszą reakcją. Jeśli 
coś nie jest dla nas przyjemne, 
staramy się tego unikać. Me-
chanizm ten działa w sposób 
automatyczny i nie uwzględnia 
refleksji, że warto jest coś zro-
bić dla własnego dobra, mimo 
że nie jest to przyjemne. 

Czasami jednak występuje 
proces określany przez psycho-
logów „błędnym uczeniem”. 
W jego efekcie nawet sytuacja 
neutralna i niegroźna budzi 
silny lęk czy wręcz przeraża-
nie. Tak dzieje się właśnie w 
przypadku dentofobii, w której 
pojawia się strach przed wizytą 
u dentysty, często wyolbrzy-
miony i nieadekwatny do za-
grożeń. Osoba w takiej sytuacji 
ma silne pragnienie uniknięcia 
tego doświadczenia, mimo iż 
wie, że jej obawy są bezzasad-
ne i irracjonalne. Przeżywanie 
takiego lęku może mieć różne 
postacie – od lekkiego niepo-
koju do pełnego przerażenia, a 
nawet paniki. 

Co może zrobić pacjent, 
by pozbyć się poczucia 
lęku i strachu przed 
dentystą? 
● Wybór lekarza. Coraz 

więcej stomatologów rozumie 
obawy pacjentów i dzięki temu 
odpowiednio ich traktuje. Jed-

nak pacjent zanim zdecyduje 
się na wybór właściwego leka-
rza, powinien porozmawiać z 
kilkoma innymi. Przy wyborze 
dentysty pomocna może być 
także rekomendacja znajo-
mych lub przyjaciół. Ważna 
jest też wizyta wstępna. Zanim 
pacjent podejmie decyzję o wy-
borze gabinetu i lekarza, może 
umówić się na wizytę wstęp-
ną. Pozwoli ona poznać obawy  
i wzajemne oczekiwania. 

● Planowanie wizyty. Wi-
zytę warto zaplanować, wy-
bierając odpowiedni dzień, w 
którym nie ma stresujących 
spotkań. Przed wizytą pacjent 
powinien unikać pośpiechu, 
który może powodować nie-
potrzebne napięcie. 

● Relaks podczas wizyty. 
Skupienie uwagi na czymś 
innym niż leczenie jest do-
brym sposobem oderwania 
się od rzeczywistości. Przed 
wizytą pacjent może wypró-
bować jedną z technik relak-
sacyjnych, np. przywołać wy-
brany, dobrze kojarzący się 
obraz lub dźwięk. Pomocne 
może być także rozwiązywa-
nie łamigłówek lub zabawa 
odstresowującymi gadżetami,  
np. piłeczkami. 

● Dobry humor. Przed 
wizytą pacjent może zjeść coś 
słodkiego – glukoza poprawia 
humor. Ważne jest jednak, aby 
przed wejściem do gabinetu 
stomatologicznego dokładnie 
umyć zęby.

Ostatnia, zupełnie oczywi-
sta, ale też zdecydowanie naj-
lepsza rada brzmi następująco: 
dbajmy o zęby tak, żeby wizyty 
u dentysty miały charakter czy-
sto kontrolny. Zdrowe zęby to 
gwarancja spokoju! r

Dr Sebastian 
Kwiatkowski
My Medyk Dental  
and Medical Centre 

tel. 0208 997 9191
www.facebook.com/
mymedyk
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 „Uważam, że najważniejszym 
aspektem skutecznego leczenia 
jest relacja pomiędzy dentystą  
a pacjentem

Nie bójmy się
chodzić do dentysty

Dr Sebastian Kwiatkowski 

jest specjalistą w dziedzinie stomatologii i 
ortodoncji. Ukończył wydział stomatologii na 
Pomorskiej Akademii Medycznej. Wykorzystuje 
w swojej pracy możliwości mikroskopu oraz 
korzysta z najnowszych technologii. Każdą 
wolną chwilę spędzą przy fortepianie, 
ponieważ muzyka klasyczna jest jego drugą 
pasją. Jako zawodowe motto wybrał: 
„Postawmy pacjenta na pierwszym miejscu.”


