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Klinika Med-Oral
już otwarta!
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1 września 2010 roku uroczyście otwarta została nowa odsłona Kliniki Stomatologiczno-Medycznej Med-Oral po rozbudowie. Wśród znakomitych gości znaleźli się m.in. burmistrz Rumi Elżbieta
Rogala-Kończak, wiodący partnerzy oraz lekarze i
pacjenci. Wszyscy zostali oficjalnie powitani przez dyrektor kliniki dr n. med. Lidię Janda-Wasiluk. Realizacja
przedsięwzięcia zajęła 4 lata, by teraz móc cieszyć
się nowoczesną, specjalistyczną placówką oferującą
usługi na miarę XXI wieku.

SPACER PO KLINICE
Klinika Med-Oral istnieje od 2001 roku, lecz do tej
pory zajmowała się przede wszystkim leczeniem
stomatologicznym. Jednak wraz z rozwojem i zmianami potrzeb samych pacjentów, pojawił się pomysł
powiększenia instytucji. Głównym celem stało się nie
tylko kompleksowe leczenie chorób twarzoczaszki, ale
także wyróżniono estetykę jako dominującą w obecnej
dobie. Zwiększeniu uległa ilość, jak i komfort gabinetów
stomatologicznych oraz rejestracji. Mocnymi punktami
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rium protetyczne w systemie komputerowym, ultranowoczesna pracownia RTG, stacja gazów medycznych,
centralna sterylizatornia oraz całe zaplecze socjalne.
Co więcej, Med-Oral może pochwalić się najnowocześniejszym sprzętem medycznym. To właśnie wzrastające zapotrzebowanie na estetykę jamy ustnej i całej
twarzoczaszki spowodowało poszerzenie asortymentu
usług lekarskich. Obecnie wykonywane są tutaj prace
protetyczne w systemie CAD/CAM (komputerowo
wspomagane projektowanie i wykonywanie protez),
ale także zabiegi chirurgiczne przeprowadzane przez
chirurga plastyka, chirurga szczękowo-twarzowego,
implantologa, chirurga ogólnego oraz okulistę. Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu miejscowym,
jak i ogólnym. Dodatkowo leczenie stomatologiczne
wspomagane jest mikroskopami, laserami do chirurgii i leczenia próchnicy i ozonotronami, co przekłada
się na maksymalną dokładność i kosmetykę, skracając
znacznie ilość wizyt. Podczas uroczystości otwarcia kliniki goście mieli okazję zapoznać się ze sprzętem do
procedur leczniczych na poszczególnych stanowiskach.
Istniała także możliwość zadawania pytań personelowi

kliniki, dzięki czemu każdy mógł dokładnie zapoznać
się z nowoczesnymi technologiami i wyposażeniem
gabinetów.

KROK KU PRZYSZŁOŚCI
Sukces klinice zapewnić ma nie tylko doskonałe zaplecze stomatologiczno-medyczne, ale także bogata oferta
niezwiązana bezpośrednio z leczeniem, w tym organizacja szkoleń oraz konferencji. Dodatkowo placówka ma
rozwijać się w kierunku tzw. turystyki medycznej. Już
teraz odwiedzają ją pacjenci z Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec czy nawet Stanów Zjednoczonych. Med-Oral to
największa klinika stomatologiczna na Pomorzu i jedna
z największych w kraju. Dzięki bogatemu wachlarzowi
usług i najwyższym standardom medycznym, sukces
klinika ma zapewniony. Jakie są więc plany na przyszłość?
Przede wszystkim ciągły rozwój zarówno w zakresie usług
stomatologicznych (implantologia, chirurgia szczękowa,
protetyka, stomatologia estetyczna, endodoncja, periodontologia, ortodoncja, stomatologia zachowawcza, profilaktyka, rentgenodiagnostyka), jak i chirurgii plastycznej
oraz chirurgii jednego dnia.


Med-Oral Clinic now open!

O

n 11 September 2010 the new MedicalDentistry Clinic Med-Oral was officially
opened. The distinguished guests included, among
others, Mayor of Rumia Elżbieta Rogala-Kończak,
leading partners, doctors and patients. All were
officially greeted by the clinic director, Dr. Lidia
Janda-Wasiluk, MD. Implementation of the project
took four years, so that now we can enjoy the modern
facility offering specialized services of the 21st
century.

WALK AROUND THE CLINIC

Med-Oral Clinic has existed since 2001 but has so far
mainly dealt with dental treatment. However, with
advances and changes in the needs of patients, the
idea of enlargement of the institution was conceived.
The main objective was not only a comprehensive
treatment of craniofacial diseases, but also aesthetics
as a dominant trend in the current era. The number
and comfort of dental offices have been increased, as
well as registration. Strong points in the clinic are: an
operating block, a dental laboratory with a computer
system, an ultra-modern X-ray lab, a medical gas
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station, a central scrub room and the whole social
facilities. Moreover, Med-Oral takes pride in its most
modern medical equipment. It was the increasing
demand for aesthetics of the mouth and the entire
facial skeleton that caused a widening range of
medical services. Currently, not only prosthetic
works are performed here in the CAD/CAM
system (computer-aided design and prostheses),
but also surgical procedures performed by a plastic
surgeon, a maxillo-facial surgeon, an implantologist,
a general surgeon and an ophthalmologist. These
procedures are performed under local and general
anesthesia. In addition, dental treatment is supported
by microscopes, lasers are used for surgery and
treatment of dental caries, resulting in maximum
accuracy and cosmetics, thus minimizing the number
of visits. During the opening ceremony of the clinic,
the visitors had a chance to see the equipment for
treatment procedures on various positions. There
was also an opportunity to ask questions to the staff
of the clinic, so that everyone could get to know and
understand the modern technologies and equipment
of the offices.

STEP INTO THE FUTURE

The success of the clinic is not only provided by
excellent dental and medical facilities, but also a
wide offer not directly related to treatment, including
organization of training courses and conferences. In
addition, the facility is to develop in the direction of
the so-called medical tourism. It is already visited
by patients from the UK, France, Germany or even
the United States. Med-Oral is the largest dental
clinic in Pomerania and one of the largest in the
country. With extensive wide array of services and
the highest medical standards, the success of the
clinic is assured. So what are the plans for the future?
First of all, continuous development both in terms of
dental services (implantology, maxillofacial surgery,
prosthodontics, cosmetic dentistry, endodontics,
periodontics, orthodontics, restorative dentistry,
preventive medicine, X-ray diagnostics), as well as
plastic surgery and day surgery.
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