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Zdrowie

Po implanty do Milicza
Rozmowa z dr n.med., specjalist¹ chirurgii stomatologicznej, Paw³em Kubasiewiczem-Ross, z Centrum Us³ug Stomatologicznych w Miliczu.

Co to s¹ implanty?
 To tytanowe elementy zazwyczaj
kilku lub kilkunastomilimetrowej
d³ugoci przypominaj¹ce korzeñ zêba, wprowadzane pod dzi¹s³o
w koæ wyrostka zêbodo³owego. Na
wiecie najczêciej stosuje siê implanty dwuczêciowe. Sk³adaj¹ siê
z tytanowej czêci ródkostnej, do
której po okresie gojenia implantu
umocowuje siê czêæ naddzi¹s³ow¹.
Jak wygl¹da taki zabieg?
 Sk³ada siê z dwóch etapów: chirurgicznego oraz protetycznego. Etap
chirurgiczny polega na niewielkim
naciêciu dzi¹s³a. Nastêpnie po uzyskaniu dostêpu do struktury kostnej
wyrostka zêbodo³owego wytwarza
siê specjalnymi wiert³ami miejsce
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W jakim celu stosuje siê implanty?
 Implanty stomatologiczne maj¹
zastosowanie w ró¿norodnych przypadkach braków uzêbienia, od braków pojedynczych zêbów, poprzez
brak kilku zêbów, na ca³kowitym
bezzêbiu skoñczywszy. Mog¹ byæ
stosowane w przypadku koron i mostów opartych na implantach, czyli
protetyki sta³ej, oraz mog¹ byæ podpor¹ polepszaj¹c¹ utrzymanie protezy ruchomej.

Dr n. med. Pawe³ Kubasiewicz-Ross z Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu
i lekarz stom. (w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej) Anna Magusiak

dla implantu. To wiercenie w koci
to zaledwie kilka minut, a ca³a procedura zajmuje kilkanacie minut.
Tak powsta³¹ rankê zaszywa siê kilkoma szwami i na tym koñczy siê
etap chirurgiczny. Potem implant
podlega integracji z tkankami organizmu, co jest procesem bezbolesnym i trwa ok. 3 miesiêcy. Po nim

jest etap protetyczny, który polega
na pobraniu wycisku i przekazaniu
do laboratorium. Po uzyskaniu od
technika dentystycznego pracy lekarz mocuje j¹ na implancie. Korony lub mosty s¹ najczêciej przykrêcane do implantów.
Czy to boli?

Przechodzieñ upad³ na jezdniê.
Potrzebna by³a pomoc pogotowia

S.POPIECH

We wtorek ok. godz. 17.30 na ul.
Floriañskiej w Krotoszynie mê¿czyzna przewróci³ siê na jezdniê.
Dzia³o siê to w ruchliwym miejscu przy Galerii Krotoszyñskiej. Do
le¿¹cego i krwawi¹cego z g³owy
mieszkañca podesz³y osoby postronne. Wezwa³y s³u¿by ratunkowe.
Po chwili przyjecha³a karetka.
 Pacjent zosta³ zbadany przez ratowników, którzy zastosowali czynnoci ratunkowe. Podjêto decyzjê
o przewiezieniu poszkodowanego do
szpitalnego oddzia³u ratunkowego
celem hospitalizacji  mówi Jakub
Nelle, rzecznik prasowy zespo³ów
ratownictwa medycznego przy Samodzielnym Publicznym Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie.
Jak siê okazuje, poszkodowany
by³ w stanie nietrzewym. Mia³ wiele szczêcia.

Rannym mê¿czyzn¹ najpierw zajêli siê wiadkowie zdarzenia
R E K L A M A

(popi)

 Sam zabieg nie boli, gdy¿ stosujemy znieczulenie miejscowe. Niewielkie i w ogromnej wiêkszoci
krótkotrwa³e dolegliwoci bólowe
pojawiaj¹ siê po zabiegu i s¹ mniejsze ni¿ po usuniêciu zêba. 90 proc.
moich pacjentów stwierdza, ¿e musieli wzi¹æ dwie tabletki przeciwbólowe, jedn¹ wieczorem w dniu zabiegu, a drug¹ nastêpnego dnia rano.
I to wszystko.
Jakie ma Pan dowiadczenie w tej
trudnej specjalizacji?
 Odby³em kilkuletni¹ specjalizacjê
w szpitalu klinicznym na oddziale
chirurgii szczêkowo-twarzowej. Na
oddzia³y te trafiaj¹ chorzy z najciê¿szymi przypadkami urazów i nowotworów czêci twarzowej czaszki.
Ju¿ w pierwszym roku odby³em kilkadziesi¹t ca³odobowych dy¿urów,
a jest to jedyny oddzia³, który dy¿uruje na ca³ym Dolnym l¹sku. Odby³em równie¿ szczegó³owe szkolenia na innych oddzia³ach, m.in. na
laryngologii, ortopedii, intensywnej
terapii, anestezjologii itp. Dopiero,
gdy zda³em egzamin specjalizacyjny
i obroni³em doktorat z implantologii,
zdecydowa³em siê na samodzielne
wprowadzenie implantu. Od tego
momentu minê³o ju¿ kilka lat.
W tym czasie wprowadzi³em ok.
1.000 implantów, ale nadal zachowujê wiele pokory przed t¹ metod¹
leczenia.

Tekst sponsorowany

Jakie s¹ zalety tego leczenia?
 To przede wszystkim radoæ z posiadania odbudowanego braku zêba
najlepsz¹ i najbardziej zbli¿on¹ do
natury metod¹. Implant nie ingeruje
w zêby s¹siednie, nie os³abia ich tak
jak inne starsze metody leczenia, np.
mosty oparte na zêbach s¹siednich.
To jednak bardzo droga metoda?
 To prawda. Jest to niestety najdro¿sza metoda odbudowy braku
zêba. Jednak, jak to siê czêsto mówi:
kto kupuje tanio, dwa razy kupuje.
Leczenie implantologiczne jest co
do zasady trwalsze ni¿ inne metody
i dodatkowo nie ingeruje w zêby s¹siednie, która to ingerencja mo¿e
w przysz³oci wi¹zaæ siê z dodatkowymi kosztami. Sumarycznie,
w okresie wieloletnim, mo¿e okazaæ
siê rozwi¹zaniem tañszym.
(red.)

NZOZ Centrum
Us³ug Stomatologicznych
Milicz
ul. Grota Roweckiego
Dr n. med. Pawe³ KubasiewiczRoss z Wroc³awia
Lek. stom. w trakcie specjalizacji
z chirurgii stomatologicznej
Anna Magusiak

Tel. 71 38 30 890

LPR na pomoc chorym
17 padziernika dwukrotnie w naszym powiecie l¹dowa³ mig³owiec
medyczny.
Po zabraniu pracownika, który
rankiem uleg³ wypadkowi w zak³adzie w Zdunach, helikopter kilka godzin póniej transportowa³ pacjenta
z Kobylinia.  Wezwano nas do stanu
bezporedniego zagro¿enia ¿ycia. Ratownicy zbadali pacjenta i wykonali
medyczne czynnoci ratunkowe 

stwierdzi³ Jakub Nelle, rzecznik krotoszyñskiego pogotowia. Kierownik
zespo³u ratownictwa postanowi³ wezwaæ helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby przetransportowaæ chorego do szpitala specjalistycznego. Karetka wyjecha³a z Kobylina na spotkanie z za³og¹ LPR-u.
 Do przekazania pacjenta dosz³o
w Kuklinowie przy drodze krajowej 
koñczy J. Nelle.
(popi)

PODZIÊKOWANIA

Podziêkowania
Dziêkujemy za profesjonaln¹ akcjê ratownicz¹ podjêt¹ w naszej nieruchomoci w Smoszewie przez stra¿aków z OSP Biadki i OSP Chwaliszew, a tak¿e przez
stra¿ zawodow¹ z Krotoszyna.
Dziêkujemy wszystkim mieszkañcom naszej wsi, przyjacio³om i parafii z Biadek za wsparcie finansowe i pomoc przy odbudowie domu.
Dziêkujemy tak¿e Burmistrzowi Krotoszyna za udzielenie pomocy w usuniêciu i utylizacji zgliszczy po po¿arze
Micha³ Faustyniak
wraz z rodzin¹

23 padziernika 2018 / nr 1226

