Nie tylko zęby...

MED-oral

Certyfikowana Klinika Systemu Astra Tech

Dr n. med. Lidia Janda-Wasiluk jest doświadczonym specjalistą chirurgii szczękowo-twarzowej
i implantologii. Przez wiele lat ordynowała oddziałem chirurgii szczękowej w szpitalu w Gdańsku.
Ma na koncie liczne prace naukowe z zakresu replantacji i autotransplantacji zębów. Obecnie
jest dyrektorem prywatnej trójmiejskiej Kliniki Stomatologiczno-Medycznej MED-ORAL
Klinika stomatologiczno-medyczna MEDORAL działa na rynku już około dziesięciu lat.
Od czego Państwo zaczynaliście, a jak wasza
klinika wygląda obecnie?
Ideą stworzenia w 2001 roku kliniki MED-ORAL
było zorganizowanie ośrodka kompleksowego leczenia pacjentów z potrzebami stomatologicznymi i medycznymi związanymi z jamą ustną. Pełna diagnostyka i dostęp do wszystkich stomatologicznych specjalności zapewniła Klinice mnogość
pacjentów. Wyposażenie w dobry sprzęt zagwarantowało rozwój i możliwość kształcenia. Doprowadziło to do rozbudowy Kliniki i połączenie ciekawej architektury z podniesieniem standardu budynku poprzez zainstalowanie m.in. centralnej klimatyzacji i windy.
Dzięki temu obecnie Klinika wdraża nowe dziedziny medycyny uzupełniające leczenie chorób twarzoczaszki (mowa o chirurgii plastycznej i chirurgii ogólnej w znieczuleniu miejscowym i ogólnym).
Chirurdzy i implantolodzy mają do dyspozycji nowoczesną salę operacyjną odpowiadającą standardom XXI wieku. Klinika posiada dodatkowo
gabinet chirurgii ambulatoryjnej i gabinet mikrochirurgii, gdzie wykonuje się m.in. zabiegi wszczepiania implantów zębowych przy zastosowaniu technik piezoelektrycznych i lasera.
Diagnostykę umożliwia nam pracownia radiologiczna, gdzie mamy do dyspozycji radiowizjografię i pantomograf spiralny. Pracownia działa w systemie sieci komputerowej Digora co umożliwia odtworzenie wszystkich zdjęć pacjenta w każdym
gabinecie stomatologicznym oraz sali operacyjnej.
Oprócz najwyższej jakości sprzętu, do sprawnej
i kompleksowej obsługi pacjenta, niezbędny jest
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personel o najwyższych kwalifikacjach. W naszej
klinice obowiązuje system kształcenia i obejmuje
on kursy specjalistyczne dla lekarzy, kursy z profesjonalnej komunikacji i obsługi pacjenta oraz kursy języka angielskiego, które przygotowują nas
wszystkich do przyjęcia zagranicznych pacjentów.
Dzięki temu wiemy, jak sprostać coraz większym
wymaganiom klienta.
W dzisiejszych czasach pacjenci zgłaszający
się do stomatologa oczekują nie tylko zaplombowania zęba, ale kompleksowego zajęcia się
całą jamą ustną... Czy Klinika MED-ORAL jest
na to przygotowana?
Jak najbardziej, stawiamy właśnie na kompleksowość. Nasz pacjent może rozpocząć i zakończyć
leczenie w jednym miejscu, łącznie z pełną diagnostyką. Osoby zgłaszające się do nas mają dostęp
do lekarzy wielu specjalności: chirurgów szczękowo-twarzowych, chirurgów stomatologicznych,
ortodontów, protetyków, periodontologów, lekarzy zachowawczych, endokrynologa oraz anestezjologa. Wkrótce rozpoczyna działalność chirurg
ogólny i chirurg plastyk, którzy na naszej sali operacyjnej będą wykonywać m.in. zabiegi korekcyjne. Gabinety stomatologiczne wyposażone są w
sprzęt medyczny w zależności od specjalizacji lekarskiej (mikroskopy, kamery wewnątrzustne, ozonytron, lasery, itp.). Do foteli powietrze dostarcza
system Med-6, który filtruje i oczyszcza powietrze.
Korzystamy z własnego laboratorium protetycznego aby usprawnić proces wykonywania prac protetycznych i zmniejszyć czas oczekiwania. Zespół
lekarz protetyk – technik dentystyczny pracujący
wspólnie nad pacjentem to gwarancja doskona-

łego efektu estetycznego. Technologia CAD/CAM
(tzn. komputerowo wspomagane projektowanie/
wytwarzanie) marki KaVo Everest, wykorzystująca m.in. tlenek cyrkonu pod uzupełnienia kosmetyczne, daje możliwość wykonania wytrzymałych
i niezwykle dokładnych uzupełnień protetycznych,
nie posiadających właściwości alergicznych. Całokształt leczenia zapewnia nam nowoczesny system sterylizacji i dezynfekcji w postaci centralnej
sterylizatorni w systemie śluz z podziałem na strefę brudną i czystą. Sterowanie mikroprocesorowe
zapewnia ciągłe monitorowanie jakości procesu
mycia i dezynfekcji, doprowadzając do sterylizacji.
Dlaczego najlepszym sposobem na uzupełnienie ubytków w uzębieniu są implanty?
Implanty stworzyły nowe możliwości terapeutyczne i rehabilitacyjne narządu żucia, co zapewnia pacjentom komfort życia codziennego. Dzięki rozwojowi technologii materiałowych możliwe jest zastosowanie rozwiązań implantoprotetycznych prawie u
każdego pacjenta. Zainteresowanie leczeniem tego
typu wzrasta ze względu na skuteczność zabiegu,
szczególnie przy brakach pojedynczych zębów
oraz przy bezzębiu. W ramach zabiegów przedimplantacyjnych (jeżeli zachodzi taka potrzeba) stosuje się rekonstrukcję tkanek zabiegami odtwórczymi. Dobre przygotowanie i odpowiednia technologia gwarantują prawidłowe leczenie protetyczne na
wszczepach co zapewnia odtworzenie funkcji narządu żucia i estetyki wyglądu.
W najbliższym czasie macie Państwo w planach dalszy rozwój i rozbudowę kliniki. Jak to
będzie wyglądać?
W czerwcu 2010 roku zakończyliśmy inwestycję polegającą na rozbudowie Kliniki. Dzięki temu
obecnie możemy zagwarantować pacjentom tak
szeroką gamę usług. W tej chwili jesteśmy największym tego typu ośrodkiem na Pomorzu oferującym pacjentom leczenie jamy ustnej w pełnym
zakresie. Mamy również nadzieję stworzyć Centrum Szkoleń w zakresie chirurgii stomatologicznej i implantologii. Przygotowaliśmy salę konferencyjną dostosowaną do prowadzenia kursów. Przekaz torem wizyjnym sprzężonym z kamerą w sali
operacyjnej umożliwia obserwacje zabiegów podczas wykładów. Wszystkie nasze działania mają
na celu kreowanie nowych standardów w stomatologii i implantologii, co zapewni pacjentom usługę o jak najwyższej jakości.

www.medoral.com.pl

