
10 rzeczy, które
powinieneś
wiedzieć przed
wyborem
stomatologa.
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1. Doświadczeni eksperci
Do najważniejszych czynników mających znaczenie
dla skutecznego leczenia, należą sami lekarze.
Rozwój technologii ma oczywiście ogromny wpływ
na obecny kształt stomatologii, ale decydujący wciąż
jest czynnik ludzki. Przy wyborze gabinetu
stomatologicznego najbardziej powinieneś
zainteresować się, kto tam pracuje. Zwróć uwagę na
kwalifikacje lekarzy. Czy mają oni potrzebną wiedzę,
doświadczenie i umiejętności? Wysokie kwalifikacje
lekarzy często są potwierdzone posiadanymi przez
nich certyfikatami, świadczącymi o osiągnięciach i
ukończonych przez nich szkoleniach. Poszukaj tych
informacji na stronie internetowej kliniki. Możesz
także poszukać rekomendacji innych Pacjentów.
Zawsze warto poznać opinię innych ludzi, którzy
wcześniej leczyli się u danego lekarza.
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2. Kompleksowe leczenie

Ważne jest też podejście do leczenia w klinice.
Upewnij się, że jest ono kompleksowe. O co w tym
chodzi? Otóż stomatologia nie jest wcale wąską
dziedziną. Ma wiele różnych gałęzi. Szukając dobrej
kliniki stomatologicznej, warto znaleźć taką, w której
pracują specjaliści z różnych dziedzin stomatologii.
Problemy ze zdrowiem zębów i jamy ustnej
zahaczają nieraz o różne specjalizacje
stomatologiczne, dobrze jest więc wiedzieć, 
że wszystkie można będzie wyleczyć w jednym
miejscu, a nie trzeba będzie w poszukiwaniu
rozwiązania odwiedzać kilku różnych gabinetów.
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3. Diagnostyka

U podstaw każdego leczenia leży precyzyjna
diagnostyka. Jest ona kluczowa, ponieważ 
by skutecznie wyleczyć jakąkolwiek chorobę, trzeba
najpierw ją prawidłowo rozpoznać. Klinika
aspirująca do spełniania światowych standardów
powinna mieć na miejscu własny sprzęt 
do wykonywania diagnostyki. Dla Pacjenta to bardzo
istotne, że badania niezbędne do podjęcia leczenia
może przeprowadzić na miejscu, co pozwala 
na oszczędność czasu i nerwów. Nie trzeba wtedy
jechać do osobnego punktu RTG.
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4. Konsultacje

Wizyta konsultacyjna to niezwykle istotny element 
w procesie leczenia. Cały jego przebieg zależy 
od dokonanej przez lekarza oceny stanu zdrowia
Pacjenta. Podczas wizyty konsultacyjnej lekarz
zapoznaje Pacjenta z planowanym przebiegiem
terapii i rezultatami, jakie docelowo ma ona
przynieść. Przedstawi też wstępny kosztorys.
Wszystko po to, by Pacjent był o wszystkim dobrze
poinformowany. O czym zresztą wspomnimy też 
w następnym punkcie.
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5. Plan leczenia

Żeby leczenie przyniosło oczekiwane rezultaty, musi
zostać dokładnie zaplanowane. Zadaniem lekarza
jest precyzyjny dobór odpowiednich metod, dzięki
którym Pacjent znów będzie mógł cieszyć się
zdrowymi zębami. Zapoznanie Pacjenta z planem
leczenia ma duże znaczenie dla jego psychicznego
komfortu - wie, na co się przygotować, i jest
uspokojony, iż leczenie będzie procesem, w którego
toku nie wynikną niepożądane niespodzianki.
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6. Indywidualne podejście

Większość Pacjentów zgłaszających się do danej
kliniki miało już okazję doświadczyć, jak przebiega
leczenie w innych placówkach. Z tego względu
bardzo istotne jest indywidualne podejście lekarza
do problemów Pacjenta, uwzględnienie nie tylko
samych chorób, ale i ogólnie jego potrzeb 
i oczekiwań. Wybierając najlepsze możliwe
rozwiązanie, stomatolog powinien więc wziąć pod
uwagę uwarunkowania w jamie ustnej Pacjenta, 
a także określone cechy jego wyglądu.
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7. Leczenie w 1 dzień
Duże znaczenie dla Pacjentów ma też to, ile razy będą
musieli odwiedzać gabinet, żeby całkowicie wykonać
dany zabieg. Dla Pacjentów ważna jest oszczędność
czasu - najlepsza sytuacja to taka, gdy wystarczy, 
że wygospodarują sobie jeden dzień na zabieg. Sprawdź
więc, czy dana klinika oferuje określone zabiegi w czasie
jednego dnia. Jeśli chodzi o leczenie kanałowe 
i zachowawcze, to tutaj przodują kliniki stosujące
mikroskop - dzięki niemu można przeprowadzać
określone zabiegi w ciągu jednej wizyty. Warto dodać, 
że to urządzenie jest niezwykle precyzyjne. Może
zwiększyć skuteczność leczenia nawet o 90%. Na czasie
można zaoszczędzić także, odbudowując uzębienie, 
a to dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod all-on-4 i
all-on-6, polegających na wszczepieniu implantów 
i natychmiastowym ich obciążeniu.
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8. Jakość materiałów

Powinieneś też się zainteresować, jakiej jakości
materiały są używane w leczeniu w danej klinice.
Materiały wysokiej klasy dają większą pewność, 
że leczenie przyniesie zadowalające i - co równie
ważne - trwałe efekty. Jeśli na przykład planujesz
odbudowę protetyczną, sprawdź, czy klinika, którą
wybierasz, dysponuje ceramicznymi odbudowami
protetycznymi. Ich wytrzymałość nie ma sobie
równych, a do tego odznaczają się odpowiednią
estetyką.
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9. Innowacyjne rozwiązania

Sprawdź, jakie technologie są używane podczas
przeprowadzania zabiegów. Dowiedz się, jakie
znieczulenia są wykorzystywane - w końcu nawet
skomplikowane leczenie nie powinno sprawiać 
ci bólu. Tak jak już pisaliśmy, ważne, by leczenie
kanałowe było wykonywane z użyciem mikroskopu,
zwiększającego precyzję i skuteczność zabiegu.
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10. Atmosfera
Ten element może się wydawać mniej istotny, ale 
to tylko pozory. Już pierwsze chwile spędzone w
klinice decydują o nastawieniu Pacjenta do terapii.
Wybierz więc klinikę, w której panuje przyjazna
atmosfera, 
a proces leczenia przebiega możliwie bezstresowo.
To szczególnie istotne dla Pacjentów cierpiących 
na dentofobię oraz dla dzieci, które nie przywykły
jeszcze do wizyt w gabinecie stomatologicznym.
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