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Uzyskanie satysfakcjonującego uśmiechu zależy od
wielu czynników, chociaż najważniejszym z nich są
umiejętności i doświadczenie stomatologa
przeprowadzającego leczenie. Wybierając placówkę,
której mamy zamiar powierzyć dobro swojego
uzębienia, powinniśmy zwrócić uwagę na kompetencje
pracujących w niej ekspertów. Warto sprawdzić stronę
internetową danego gabinetu. Powinna zawierać
odpowiednie zakładki opisujące wykształcenie,
doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty uzyskane
przez interesującego nas lekarza. W podjęciu decyzji
pomocne bywają także portale takie jak
ZnanyLekarz.pl. Tam również można dowiedzieć się
więcej o danym dentyście, a także zapoznać się 
z opiniami leczonych przez niego Pacjentów.

1. Doświadczony zespół ekspertów
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Podstawową zasadą leczenia stomatologicznego jest
określenie i wyeliminowanie źródła problemu, a nie
tylko jego czasowe rozwiązanie. Ważnym aspektem
przy wyborze odpowiedniej kliniki jest
multidyscyplinarny zespół ekspertów
wyspecjalizowanych w różnych działach stomatologii,
dysponujący odpowiednim sprzętem diagnostycznym.
Wszystko to sprawia, że można mieć pewność
kompleksowego podejścia do terapii. Dodatkowym
atutem jest wynikająca z przeprowadzenia
niezbędnych badań na miejscu oszczędność czasu.

2. Kompleksowe leczenie
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Leczenie stomatologiczne jest skomplikowanym
procesem, który wymaga skrupulatnego podejścia 
i dokładnego planowania. Każda placówka ciesząca się
renomą standardowo rozpoczyna terapię 
od konsultacji. Podczas niej stomatolog zapoznaje się
szczegółowo z problemem oraz oczekiwaniami
Pacjenta, odpowiada także na wszelkie pytania lub
rozwiewa ewentualne wątpliwości. Na tym etapie
dentysta weryfikuje stan jamy ustnej Pacjenta,
ponadto przedstawia mu precyzyjny plan leczenia
wraz z kosztorysem.

3. Rzetelna konsultacja
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Po wnikliwej analizie i pozyskaniu wszystkich
koniecznych informacji, lekarz sporządza dokładny
plan leczenia, w którym uwzględnia najdrobniejsze
szczegóły warunków zdrowotnych Pacjenta. Główną
rolą planowania jest zminimalizowanie ryzyka
pojawienia się niepożądanych komplikacji podczas
terapii. Ułatwia to również Pacjentowi zrozumienie jej
przebiegu oraz komunikację pomiędzy nim 
a stomatologiem. Wybierając klinikę, sprawdzajmy
zatem, czy planowanie leczenia jest w niej rutynową
procedurą.

4. Planowanie leczenia
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Precyzyjna diagnostyka jest bardzo ważnym
elementem każdego leczenia stomatologicznego,
ponieważ w dużej mierze rzutuje na jego ostateczny
rezultat. Jest podstawą, która umożliwia sporządzenie
wspomnianych już planów leczenia, zwiększających
szansę sukcesu. Warto sprawdzić zatem na stronie
internetowej interesującej nas placówki, czy posiada
odpowiednio wyposażoną pracownię diagnostyczną.
Aparatura do wykonywania RTG lub tomograf
komputerowy są urządzeniami dającymi dokładny
obraz uwarunkowań zdrowotnych Pacjenta oraz
ułatwiają całą terapię. Należy wspomnieć, że obecność
nowoczesnych urządzeń pozwoli na miejscu wykonać
niezbędne rozpoznanie, zapewniając przy okazji
znaczną oszczędność czasu. Jako atut można
potraktować cyfrowe systemy planowania uśmiechu,
takie jak brazylijski Digital Smile Design. Dzięki niemu
można ujrzeć końcowe efekty leczenia jeszcze przed
podjęciem jakichkolwiek działań!

5. Dokładna diagnostyka
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Na przestrzeni lat leczenie kanałowe nabrało złej
sławy, bowiem kojarzyło się w głównej mierze z długim
i niemiłym procesem. Jednakże stomatologia
wypracowała rozwiązania mające za zadanie skrócić
wszelkie zabiegi oraz uczynić je bardziej
komfortowymi. Jednym z narzędzi ułatwiającym
popularną „kanałówkę” jest mikroskop
stomatologiczny. Za jego pośrednictwem stomatolog
w powiększeniu uzyskuje dokładny obraz pola
zabiegowego, co pozwala mu precyzyjnie oczyścić
kanały i komorę zęba z zainfekowanych tkanek. Cała
procedura niejednokrotnie może się odbyć w trakcie
jednego dnia! Nowoczesne technologie i urządzenia
pokroju mikroskopu są swoistym wyznacznikiem
prestiżu danej placówki, warto więc zwrócić uwagę na
ich obecność w ofercie. Oczywiście nie tylko leczeni
e kanałowe można przeprowadzić przy użyciu
mikroskopu – jest on pomocny także przy zabiegach 
z zakresu chirurgii stomatologicznej czy stomatologii
zachowawczej.

6. Mikroskop stomatologiczny
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Niejednokrotnie można spotkać się ze stwierdzeniem,
że organizm człowieka to zespół naczyń połączonych.
Dlatego we współczesnej medycynie, w tym również
stomatologii, zwraca się szczególną uwagę, aby do
każdego Pacjenta podchodzić holistyczne. Oznacza to,
że w trakcie leczenia uwzględniane są wszelkie
występujące nieprawidłowości, zaburzenia i choroby.
Ma to na celu skuteczne przywrócenie zdrowia jamy
ustnej. Przed wyborem kliniki dentystycznej warto więc
sprawdzić, czy oferowane są zabiegi z różnych dziedzin
stomatologii, a także czy za ich przeprowadzenie
odpowiadają doświadczeni eksperci. W ten sposób
zyskasz pewność, że będziesz mógł cieszyć się
pięknym i zdrowym uśmiechem przez długie lata.

7. Holistyczne podejście do Pacjenta
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Ból podczas leczenia to najbardziej prozaiczna
przyczyna unikania leczenia stomatologicznego. 
W wielu przypadkach lęk przed zabiegami
dentystycznymi (dentofobia) wręcz uniemożliwia
podjęcie jakichkolwiek działań mających rozwiązać
problem. Dlatego przy wyborze kliniki mającej
zaopiekować się zdrowiem naszego uzębienia
zwracajmy uwagę na znieczulenia przez nią
oferowane. Warto również sprawdzić, czy eksperci
leczący w takiej placówce przeszli szkolenia związane 
z leczeniem Pacjentów cierpiących na dentofobię.

8. Bezbolesne leczenie
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Nowoczesne rozwiązania pozwalają obecnie na dużo
bardziej komfortowe przeprowadzenie zabiegów,
zmniejszając ich inwazyjność czy skracając czas
potrzebny na ich wykonanie. Przykładem mogą być
wspomniane wcześniej mikroskopy stomatologiczne
używane przy leczeniu kanałowym lub nowatorskie
aparaty ortodontyczne Invisalign, cechujące się dużą
dyskrecją oraz redukujące liczbę niezbędnych wizyt
kontrolnych. Stając w obliczu wyboru kliniki
dentystycznej, warto zapoznać się z innowacyjnymi
technologiami przez nią proponowanymi.

9. Innowacyjne technologie
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Może się wydawać, że atmosfera panująca w danej
klinice nie ma większego znaczenia, jednak wbrew
pozorom znacząco wpływa ona na komfort psychiczny
podczas wizyty. Wyjątkową uwagę powinni zwracać na
nią Pacjenci borykający się z dentofobią (lękiem przed
leczeniem stomatologicznym). Podejście stomatologa 
i pozostałego personelu sprzyja rozluźnieniu oraz
niweluje stres, przez co pobyt na fotelu dentystycznym
jest znacznie milszy. Atmosferę wybranej placówki
można określić poprzez krótką rozmowę 
z rejestratorką lub opinie wyleczonych Pacjentów.

10. Przyjazna atmosfera
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