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Szanowni Państwo,
Szanowni Państwo,

Od roku funkcjonujemy w odmienionej rzeczywistości i niewątpliwie ma ona wpływ na
codzienne działanie Stowarzyszenia. Pomimo
pandemii biuro PSI dziła nieprzerwanie, niejednokrotnie pomagając w rozwiazywaniu bierzących wątpliwości i dylematów. Za niewątpliwy
sukces poczytujemy sobie, że kolejny rok szkoleniowy Curriculum rozpoczęliśmy pomimo przeciwności losu z pełną, kompletna grupą lekarzy.
Dziękujemy Państwu za zaufanie i mam nadzieję,
że w długofalowym okresie w kontekście pandemii nasza grupa zawodowa i nasze praktyki
ucierpią jak najmniej, również dla dobra naszych
pacjentów.
Najbliższe tygodnie wciąż nie pozwalają jeszcze
na optymistyczne planowanie większych wydarzeń i jesteśmy zatem zmuszeni do zmiany formuły naszego kongresu.
W tym roku zapraszam Państwa na 11 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI, który odbędzie się w dniach
30 maja - 1 czerwca 2021 w wersji hybrydowej: egzaminy Curriculum 2020 oraz Fellowship i Diplomate przeprowadzone będą w tradycyjnej formie w Katowicach, a część wykładowa z wykładowcami
zagranicznymi - online.
Będzie to doskonała okazja, aby posłuchać naprawdę wartościowych wykładów, które wygłoszą
prof. Ady Palti, dr Konstantinos Valavanis i dr Frank Zastrow.
Kongres będzie równocześnie międzynarodową częścią naszego Curriculum Implantologii.
O nowościach i bieżących sprawach Stowarzyszenia informujemy Państwa na stronie www.psi-icoi.pl
oraz na naszym fanpage’u, zatem zachęcam do systematycznego kontaktu z nami.
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IDEE W IMPLANTOLOGII

O roli towarzystw naukowych w edukacji lekarzy dentystów rozmawiają
dr n. med. prof. wizyt. SSU, ZSMU, USJ Mariusz Duda, prezydent PSI i dr Jerzy Zbożeń, prezydent PTE

dr n. med. prof. wizyt. SSU, ZSMU, USJ Mariusz Duda: Na pewno

nie możemy mieć żadnych kompleksów. Obecnie jestem świeżo po Curriculum w moim ośrodku, a wcześniej po egzaminach
praktycznych uczestników Curriculum Implantologii PSI i, tak jak

często mówię podczas ceremonii wręczania certyfikatów, nie

mamy żadnych powodów do wstydu. Na pewno na tle europejskich implantologów wypadamy bardzo dobrze i jest to zasługa
zarówno ośrodków szkoleniowych, jak i ogromnej ambicji polskich lekarzy.

JZ: Zauważ też fakt, że nie tylko uczymy, ale certyfikujemy na-

szych absolwentów. To jest bardzo dobre dla całego środowiska
stomatologicznego, że koleinie roczniki zostają certyfikowane

przez stowarzyszenie naukowe i dzięki temu, poziom pracy

w gabinetach został ustawiony jeszcze wyżej. Niewątpliwie
podnosi to prestiż gabinetów, czasem wzmaga konkurencję
w obrębie jednego miasta i myślę, że to z kolei przekłada się na
lek. dent. Jerzy Zbożeń: Ponownie jesteśmy w cyklu szkoleniowym PSI i PTE. Zwykle koniec roku jest dla nas bardzo pracowity,

dlatego, że zarówno w PSI, jak i w PTE odbywają się końcowe
egzaminy, ale w tym roku z wiadomych przyczyn dużo rzeczy zo-

stało przesuniętych w czasie i egzaminy dopiero są przed nami.  
Młodzież implantologiczna i endodontyczna kończy swoją na-

ukę w naszych szkoleniach Curriculum egzaminami, co jest dużą
zaletą tej formuły, że można swoją wiedzę zweryfikować nie tyl-

ko praktycznie, ale i teoretycznie. Myślę, że warto tu podkreślić,
że pochwała należy się zarówno kursantom, jaki i nauczycielom

- lekarzom praktykom, którzy wprowadzają adeptom wszystkie

procedury i szkolą ich w takim kierunku, aby mogli świadczyć
usługi medyczne na najwyższym poziomie europejskim czy

wręcz światowym. Ty, Mariusz bywasz na kongresach za granicą
i wielokrotnie egzaminowałeś lekarzy z Europy, widziałeś jaki poziom reprezentują implantolodzy na świecie. Jak Europa wypada
w porównaniu do tego, co na co dzień robią nasi absolwenci?
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to, że będziemy mieli chętnych na kolejne edycje szkoleń w następnych latach.

Z wiadomych przyczyn nie mogliśmy zorganizować Kongresu
PSI ani PTE w ubiegłym roku.   W tym sezonie Kongres PSI od-

będzie się hybrydowo - na żywo i online, ale to też pokazuje,
że niezależnie od okoliczności, Stowarzyszenie realizuje swoje

zadania: nie możemy się spotkać w dużym gronie na sali wykładowej, ale umożliwiamy spotkanie z mistrzami w wersji online.

W tym roku 11 Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI odbędzie się
w dniach 30 maja - 1 czerwca jak wspomnieliśmy w wersji hybrydowej: egzaminy Curriculum 2020 oraz Fellowship i Diplomate

przeprowadzone będą w tradycyjnej formie w Katowicach,
a część teoretyczna z wykładowcami zagranicznymi - online.  

Będzie to doskonała okazja, aby posłuchać naprawdę wartościo-

wych wykładów, które wygłoszą prof. Ady Palti, dr Konstantinos
Valavanis i dr Frank Zastrow.

Kongres będzie równocześnie międzynarodową częścią naszego Curriculum Implantologii, a w wykładach online weźmie
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udział prawie 200 osób. Na mniejszą, zwyczajową skalę oczy-

JZ: Szczególnie ważna pozycja towarzystw naukowych polega

działania pokazują na jakim poziomie jest Stowarzyszenie.  Nie-

ograniczoną możliwość korzystania z rezydentur, specjalizacji

wiście nadal szkolimy w naszych ośrodkach Curriculum, więc te
dawno słyszałam opinię, że PSI jest mainstremem.

MD: Nie mnie oceniać, czy PSI jest mainstremem, to raczej szersze
grono mogłoby o tym powiedzieć czy zadecydować. Na pewno

naszą siłą i to wspólną siłą – zarówno PTE jak i PSI – jest tradycja,

na tym, że jednak lekarze w naszym kraju mają w dużym stopniu

i taki moduł szkoleniowy, który został przez nas wprowadzony
jest zbieżny z tym, co się dzieje w Europie, czyli ten poziom jest
bardzo wysoki.

MD: Ale o tym wszystkim najlepiej powiedzą nasi absolwenci,

są to przecież stowarzyszenia, które powstały w 2003 i 2004 roku,

przecież mamy już za sobą kilkanaście lat tradycji. Aktualnie PSI

pracujemy, mamy możliwość, żeby wejść na kolejny poziom, jeśli

tyfikatów umiejętności Fellowship i Diplomate oraz certyfikatów

więc mając to doświadczenie w edukacji i team, z którym od lat
chodzi o edukację implantologiczną i endodontyczną. Czasy na-

stały trudniejsze niż się ktokolwiek jeszcze 2 lata temu spodziewał.

Zarówno praca w gabinecie, jak i szkolenia de facto stoją pod znakiem zapytania i wciąż są uzależnione od odgórnych obostrzeń,
ale po prostu nie zaczynamy od zera, mamy w tym doświadczenie, mamy świetnych wykładowców, zarówno jednym jak i w dru-

gim stowarzyszeniu i to jest coś, co działa, jak się okazuje nawet
takich dziwnych czasach, jakie aktualnie mamy.

zrzesza prawie 600 członków. Co roku podliczamy też ilość cer-

ukończenia Curriculum Implantologii i są to imponujące statysty-

ki, zwłaszcza, że w naszym stowarzyszeniu każdy certyfikat poparty jest egzaminem, a ta liczba dochodzi do 500. Zdajemy sobie

sprawę z ogromnej odpowiedzialności, bo jest to edukacja na
wysokim poziomie i ona wymaga odpowiedzialności od nas, jako
nauczycieli.

foto Curriculum 2019/2020/2021 Dental Radio/Marek Galica

JZ: Dla nas jest ważne – przy okazji kursów endodontycznych
i Curriculum Endodontycznego – żeby młodzi lekarze widzieli,
że to jest dopiero początek ich drogi, że tkwi w nich ogromny
potencjał, bo to oni w przyszłości „przepływają” z towarzystwa

do towarzystwa, albo uczestniczą w pracy obu towarzystw.
Z doświadczenia wiemy, że dla pacjenta to optymalne rozwiązanie, kiedy trafia do lekarza, który jest endodontą i dzięki temu

może ocenić, czy to jest ten moment, że trzeba leczyć implantologicznie, czy być może warto jednak powalczyć o zachowanie

zęba. Tacy klinicyści, którzy mają szersze spojrzenie są doskonałymi lekarzami i ten przepływ między jednym, a drugim Curriculum powinien istnieć.

MD: Oczywiście, masz rację. Właściwie co roku odbywają się nasze

wspólne egzaminy, przyjeżdżają członkowie PTE, uczestnicy Curriculum jednego bądź drugiego i nawzajem też się poznajemy i ta
współpraca świetnie nam wychodzi już od lat. Implantologia jest
przecież kolejnym etapem leczenia, kiedy endodocja już nie jest

w stanie pomóc, więc mamy wielu absolwentów Curriculum PTE,
którzy w naturalny sposób zaczynają interesować się implantologią. Dzięki temu, że kursanci mają już doświadczenie takiej formule szkolenia, chętniej podejmują kolejne wyzwania.
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CURRICULUM IMPLANTOLOGII 2.0 W PRAKTYCE

prof. dr hab.
Marzena Dominiak

dr n. med.
Dariusz Pituch

lek. dent.
Jerzy Szymczak

Prezentacja Ośrodka Szkoleniowego Curriculum Implantologii 2.0
WROCŁAW, Duo-med

prof. dr hab.n.med. Marzena Dominiak
Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa.
dr n.med. Dariusz Pituch, DICOI
Zastosowanie bloków kostnych w przedimplantacyjnej augmentacji podłoża kostnego.
lek. dent. Jerzy Szymczak, DICOI
Implantacja natychmiastowa.

MZ: Czy jako prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicz-

nego i wykładowca naszego Curriculum dostrzega Pani różnicę
w edukacji akademickiej i prowadzonej przez towarzystwa naukowe, a tym, co lekarzom oferują szkolenia typowo komercyjne?
MD: Nie dostrzegam.

Szkolenie podyplomowe jest wymagające za każdym razem, niezależnie od jej organizatora.

Nie mniej za jej jakość odpowiadają także wykładowcy. Reorganizacja formy kształcenia w ramach PSI była bardzo ważna, gdyż
poprawiła efektywność kształcenia słuchaczy. Zwróciła uwagę na
wymianę myśli dydaktyczno-klinicznej pomiędzy wykładowca-

mi, zwiększyła dostępność kursantom do różnych wykładowców
w jednym czasie.
MZ: Po 16 latach prowadzenia szkolenia Curriculum Implantologii
i certyfikowaniu 375 absolwentów, jesteśmy po pierwszej edycji

naszego szkolenia po dosyć radykalnych zmianach organiza-

cyjnych, które odbywało się w trudnych warunkach trwającej

pandemii.   Proszę nam powiedzieć, co Pani zdaniem, będzie
najważniejszym wyzwaniem w edukacji z zakresu implantologii

MZ: Czym charakteryzuje się ośrodek we Wrocławiu?

MD: Tematy wykładów prezentowane podczas szkolenia Curri-

culum Implantologii są inspirowane naszą codzienną pracą. Praca
w zespole wielu specjalistów pozwala na kompleksowe i interdyscyplinarne spojrzenie na pacjenta. Uczy zwracać uwagę, nie tylko
na obszary naszych zainteresowań, lecz na ogólne dobro pacjen-

stomatologicznej w roku 2021?

MD: Wielospecjalistyczne podejście do leczenia.

Dużo wiemy już na temat metodologii leczenia, technikaliow, ale
cięgle brakuje nam wiedzy, jak zaplanować złożone leczenie implantologiczne.

Oczywiście w zarzadzaniu tkanka miękką, musimy ją zrozumieć.

Musimy umieć zobaczyć, to co pokazują nam tkanki. Eliminacja,
zmiana czy poprawa ich funkcji jest kluczowa przed rozpoczęciem
rekonstrukcji kości czy też wszczepiania implantów. Na pewno będzie wtedy mniej powikłań
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ta. Taką idee chcemy przekazać naszym kursantom. Każdy z wykła-

MZ: Na co powinni zwracać uwagę młodzi implantolodzy, którzy

zamykać się jedynie w swoich specjalizacjach.

są popełniane przez młodych lekarzy najczęściej i na co należy

dowców jest ekspertem się w swojej dziedzinie, ale nie możemy

Jako kierownik ośrodka (prof. Dominiak) jestem znana z wnikliwych obserwacji i zwracaniu uwagi na tkanki miękkie w obrębie

jamy ustnej, zrozumienie ich funkcjonowania. Tu trzeba podkreślić zarówno rolę kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego, a także
otaczających mięśni i więzadeł.

MZ: Czy w ośrodku prowadzone są zajęcia praktyczne? Jeżeli
tak, to jak one przebiegają?

MD: W ośrodku we Wrocławiu prowadzimy zajęcia praktyczne w

formie zabiegu na żywo z wybranym wcześniej pacjentem. Szy-

kując się do prowadzenia kursu staram się dobrać pacjenta, tak by
pokazać jak najwięcej.

dopiero zaczynają edukację z zakresu implantologii? Jakie błędy
zwrócić uwagę, żeby ich w miarę możliwości unikać?

MD: Muszę odpowiedzieć szczerze w kwestii błędów- najczęst-

szym jest nonszalancja. Młodym implantologom wydaje się, że
wszystko potrafią, uprawiając tzw. chirurgię szablonową. Wszystko
wydaje się łatwe i przewidywalne. Niestety, prawda jest zupełnie

inna. Jeśli nie nabędziemy zdolności manulanych w planowaniu
i wszczepianiu implantów bez szablonów, to lepiej się za nie nie
zabierać. W przypadkach powikłań trzeba umieć sobie z nimi

poradzić. Taka umiejętność daje nam sztuka chirurgii i protetyki
z wolnej ręki. Musimy zrozumieć dlaczego i co robimy.

Poza tym brak wiedzy dotyczącej zarzadzania tkanką miękką czy
też sposób planowania leczenia. Pamiętajmy, że pacjenci przychodzą do nas po piękny uśmiech, a nie po implanty. Jeśli nie pla-

nujemy leczenia w oparciu o estetyczne położenie implantów, to

lepiej nie zabierajmy się za to leczenie. Osiągnięta osteointegracja
implantów jest nieodwracalna, a korekta położenia ich w sposób
protetyczny bardzo trudna i obarczona wieloma ograniczeniami
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MZ: Proszę powiedzieć, co Curriculum może zaproponować le-

Wielu specjalistów w jednym miejscu.

może ich jeszcze czegoś nauczyć?

gę na algorytmy postepowania terapeutycznego.

karzom, którzy już implantują i wciąż się wahają czy to szkolenie

MD: Aktualną wiedzę przekazywaną przez lekarzy praktyków z doświadczeniem.

Poza tym jest to cykl, który systematyzuje wiedzę, zwracając uwa-

MZ: Dziękuję bardzo za rozmowę, a naszych czytelników zapraszamy na kolejną edycję szkolenia w 2022 roku.

zdjęcia DentalTube

Dziękujemy za współpracę Złotym Partnerom Curriculum we Wrocławiu:
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11. KONGRES PSI/ICOI
Spotkajmy się ONLINE

KATOWICE, Duda Clinic

NIEDZIELA
30 maja 2021
9:00 - 12:00

EGZAMIN KOŃCOWY CURRICULUM IMPLANTOLOGII PSI 2020

9:30 - 13:30

EGZAMIN FELLOWSHIP/DIPLOMATE

14:00-15:00

CEREMONIA WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW CURRICULUM,
FELLOWSHIP I DIPLOMATE

15.00-16.00

OBIAD

16.00

AFTER PARTY

MIĘDZYNARODOWE WEEKENDY CURRICULUM
2018-2021

ONLINE

PONIEDZIAŁEK
31 maja 2021
15.00- 15. 15

prof. Ady Palti, DICOI, DDS
prof. wizyt. SSU, ZSMU, USJ Mariusz Duda, DDS, Phd, DICOI
Rozpoczęcie

15.15-16:45

dr FRANK ZASTROW, DDS, M.Sc
Augmentacja kości - podejście biologiczne.

Jakie są podstawy, jakie są ograniczenia?
16:45 - 17:00
17:00 - 18:15
18:15 - 18:30
18:30 - 20:00

przerwa

prof. ADY PALTI, DICOI, DDS
Tkanki miękkie versus tkanki twarde

przerwa

prof. ADY PALTI, DICOI, DDS
Tkanki miękkie versus tkanki twarde

ONLINE

1 czerwca 2021
WTOREK

Nowy temat dra Valavanisa
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30-13:30

13.30- 14.30
14:30 - 16:30

16:30-17.00

prof. ADY PALTI, DICOI, DDS
Tkanki miękkie versus tkanki twarde

przerwa

dr KONSTANTINOS VALAVANIS, DDS, DICOI, FICD
Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?

przerwa

dr KONSTANTINOS VALAVANIS, DDS, DICOI, FICD
Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?

przerwa

17:00-18:45

dr KONSTANTINOS VALAVANIS, DDS, DICOI, FICD

18.45- 19.00

prof. ADY PALTI, DICOI, DDS,
prof. wizyt. SSU, ZSMU, USJ, MARIUSZ DUDA, DDS, PhD, DICOI,

Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?

Podsumowanie i zamknięcie kongresu

prof. ADY PALTI
Tkanki miękkie versus tkanki twarde
Wykład prezentujący najnowsze osiągnięcia w zakresie zarządzania tkankami miękkimi i techniki odbudowy tkanek twardych.

dr FRANK ZASTROW

Augmentacja kości podejście biologiczne- Jakie są podstawy, jakie
są ograniczenia.
W wielu przypadkach niezbędne jest wykonanie zabiegu augmentacji kości przed
implantacją. Dodatkowo, zarządzanie tkankami miękkimi może być decydującym
czynnikiem odpowiedzialnym za powodzenie zabiegu implantacji.
We wszystkich przypadkach „złotym standardem” jest stosowanie kości autogennej,
które konkuruje z użyciem materiałów do przeszczepów kostnych obcego pochodzenia.
Podczas wykładu zostanie omówiona koncepcja augmentacji kości w podejściu biologicznym z wykorzystaniem kości i tkanek autogennych. Wykład skierowany jest
do wszystkich klinicystów posiadających doświadczenie w wykorzystaniu technik
augmentacyjnych.
Zostaną zaprezentowane techniki pozyskiwania oraz augmentacji kości autogennej,
pozwalające na uzyskanie przewidywalnych rezultatów oraz niezawodne techniki
wykorzystywane w leczeniu trudnych przypadków.
Uczestnik będzie miał możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu:
•

W jaki sposób pozyskiwać tkankę kostną wewnątrzustnie oraz jak radzić sobie
z ubytkami pionowymi kości

•

Symbioza w zarządzaniu tkankami twardymi oraz miękkimi

•

Diagnostyka i przewidywalne planowanie wsteczne w przypadkach kompromisowych

•

Skomplikowane przypadki przed, w trakcie i pozabiegowo

dr KONSTANTINOS VALAVANIS

Odczarowanie strefy estetycznej w implantoprotetyce:
Co, kiedy i jak dla uzyskania optymalnej estetyki?
Gdy wiadomo już, że konieczne jest usunięcie zęba, to lekarz stomatolog musi podjąć decyzję o dalszym sposobie postępowania; czy ma to być technika odroczona,
czyli ekstrakcja i czekamy, czy podejście dwuetapowe – czyli augmentacja i czekamy, czy też wykonanie zabiegu implantacji natychmiastowej. Jeżeli implantacja
natychmiastowa, to czy w połączeniu z natychmiastowymi czy też z późniejszymi
działaniami na tkankach miękkich?
Uzyskanie estetycznego rezultatu odbudowy protetycznej opartej na implantach
stanowi wciąż duże wyzwanie dla lekarza protetyka. W związku z okrągłym przekrojem i małą średnicą implantu w porównaniu z korzeniem naturalnego zęba pojawia
się naturalny dylemat dotyczący tego, jak w takich warunkach wykonać sztuczną
koronę imitującą swym kształtem wygląd naturalnego zęba.
Bardzo istotne znaczenie ma w tym kontekście wygląd tkanek miękkich otaczających implant i mamy dzisiaj do dyspozycji różne techniki mające na celu kształtowanie topografii dziąseł w tym obszarze.
W prezentacji przedstawione zostaną parametry i czynniki kluczowe dla podjęcia
opartej na dowodach naukowych decyzji co do wyboru techniki zapewniającej uzyskanie najbardziej estetycznego, funkcjonalnego i przewidywalnego rezultatu zgodnego oczekiwaniami pacjenta. Prezentacja obejmować będzie całość postępowania
– od modeli diagnostycznych, przez procedury chirurgiczne i natychmiastową odbudowę tymczasową, aż po odbudowę docelową.
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Wstęp
Zapalenie płuc wywołane przez nowy typ koronawirusa zostało

mię, której epicentrum od 13 marca 2020 stała się Europa [2].

przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w dniu 11 lutego

nie wszystkich dziedzin życia. Wymusiła również wprowadzenie

oficjalnie nazwane „chorobą koronawirusową 2019” (COVID-19)
2020 r. W tym samym czasie międzynarodowa komisja ds. klasyfikacji wirusów ogłosiła, że nowy koronawirus będzie określany jako
„koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2” (SAR-

S-CoV-2) [1]. Tempo rozprzestrzeniania się epidemii wzrosło od
czasu jej wystąpienia. W dniu 30 stycznia 2020 roku WHO ogłosiła

stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC) w związku z epidemią COVID-19, a już 11 marca

2020 uznała, że COVID-19 można scharakteryzować jako pande-

Na całym świecie pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowazmian w metodach nauczania na Wyższych Uczelniach, gdyż

większość zajęć i wykładów odbywa się zdalnie. W tak nieprzewidywalnych okolicznościach szczególnie ważne są proaktywne
działania i gotowość do szybkiej transformacji procesu dydaktycznego w tryb online. Jednak jest to duże wyzwanie szczególnie dla

uczelni medycznych, gdyż praktyczne nauczanie kliniczne i praktyki zawodowe są integralnym elementem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu medycznego.

Streszczenie

Abstract

W związku z pojawieniem się nowego typu koronawirusa (SARS-CoV-2) powodującego chorobę COVID-19
i w ciężkich przypadkach dającą objawy ostrej niewydolności oddechowej, w celu zapobiegania jej rozprzestrzeniania, w okresach intensywnego wzrostu liczby
zakażeń, wprowadzono zasady izolacji społecznej. Dotyczy ona również studentów medycyny i stomatologii.
Celem zwiększenia atrakcyjności przekazu zabiegów
wykonywanych na żywo u pacjentów w Klinikach, jak
również w ambulatoriach, oprócz istniejących form
prezentacji (przekazy video i prezentacje PowerPoint)
przypadków klinicznych zaproponowano nową metodę transmisji danych śródzabiegowych przy pomocy
kamery full HD starCam firmy starMED GmbH & Co.
KG, Grafing, Niemcy.

Due to the novel coronavirus that causes coronavirus
disease 2019, or COVID-19 which causes Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2) in order to avoid
the spread of the virus in the periods of increased cases the rules of social isolation have been implemented.
They also concern the medical and dental students. In
order to make the transfer of treatments performed
live on patients in the inpatient as well as in outpatient
clinics more compelling, aside from existing forms of
presentation (video broadcasts and PowerPoint presentations) of the clinical cases, a new intraoperative
data transmission method was presented using full
HD starCam camera by starMED GmbH & Co. KG,
Grafing, Germany.
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Cel
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości wykorzy-

E-nauczanie, a jego zastosowanie w kształceniu lekarzy dentystów

stania nowej metody transmisji danych śródzabiegowych w prak-

E-nauczanie lub e-learnig, to system uczenia się lub szkolenia przy

tystycznego w okresie pandemii COVID-19.

rodne modele (tabela 1) [8], są to między innymi online learning,

tycznym nauczaniu klinicznym studentów kierunku lekarsko-den-

Funkcjonowanie uczelni medycznych w dobie
pandemii COVID-19
Od początku pandemii COVID-19 uczelnie medyczne zmierzają

się zarówno z wyzwaniami o charakterze administracyjnym, tak
i edukacyjnym [3]. Przede wszystkim muszą one zapewnić ochro-

nę zdrowia studentów, wykładowców i pracowników, ale taż zachować ciągłość i jakość edukacji, i w tym wszystkim nadążać za

dynamicznie zmieniającymi się zaleceniami oficjalnych organów
państwa [4].

W Polsce kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu

lekarza dentysty obejmuje trzy wzajemnie powiązane obszary

(ryc. 1) [5]. O ile nowoczesne technologie oferują wiele możliwo-

ści dla dydaktyki i nauczania się [4], bardziej problematycznym
jest zapewnienie odpowiedniej jakości pozostałych dwóch elementów kształcenia: praktycznego nauczania klinicznego oraz
praktyk zawodowych, które w czasie trwania pandemii jest dużym
wyzwaniem.

Ryc. 1 Elementy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza dentysty
Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA.gov)

odniosła stomatologów do kategorii bardzo wysokiego ryzyka
ze względu na możliwość narażenia na koronawirusa w wyniku

użyciu technologii informatycznej [7]. E-learning obejmuje różno-

B-, D-, M-learning, nauczanie wspomagane komputerowo, wideokonferencje i inne.
Termin

Definicja

Hybrydowa
metoda
kształcenia,
łącząca tradycyjne metody (bezB-learning, blended
pośredni kontakt z prowadzącym)
learning
z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera (M-learning).
Wykorzystanie materiałów instrukComputer-based
tażowych prezentowanych za pomocą
learning – nauczanie
komputera lub systemu komputerowewspomagane komgo w celu ulepszenia instrukcji i ułatputerowo
wienia interaktywnej nauki.
Metoda uczenia się charakteryzująca
Distance learning, się odseparowaniem nauczyciela od
D-learning – eduk- ucznia oraz ucznia od grupy uczących
acja na odległość
się, zastępując bezpośrednią komunikację interpersonalną.
Nauczanie
z
wykorzystaniem
przenośnego,
bezprzewodowego
M-learning – mo- sprzętu takiego jak laptopy, tablebilne uczenie się
ty, smartfony ze stałym, bezprzewodowym dostępem do Internetu
w każdym możliwym miejscu.

Online learning

Całkowicie polega na materiałach do
e-nauczania bez żadnych metod bezpośrednich (face-to-face).

Simulation-based
learning – nauczanie z zastosowaniem
symulatorów/fantomów

Podejście, które naśladuje rzeczywiste
systemy i/lub sytuacje, aby uczyć
się poprzez badanie, przeprowadzanie eksperymentów, rozwiązywanie
problemów przed wdrożeniem ich
w prawdziwym świecie.

Sposób na zaangażowanie ludzi znajdujących się w różnych lokalizacjach
w synchroniczną interakcję. VTC obejmuje strumieniową transmisję wideo
Video
Telecon- i audio w czasie rzeczywistym. Wirferencing (VTC) – tualne sale lekcyjne mogą być prowwideokonferencje
adzone za pomocą narzędzi VTC, które
umożliwiają udzielanie instrukcji i informacji zwrotnych na żywo poprzez
interakcje audio/wideo, udostępnianie
tablicy, ankiety, sesje zamknięte itp.
Tabela 1. Definicje terminów e-learningowych

procedur generujących aerozol [3]. Dlatego zajęcia praktyczne

Na szczególną uwagę zasługuje forma e-nauczania – wideokon-

W niedawnej ankiecie poświęconej europejskiemu zarządzaniu

mknięcie szkół i Wyższych Uczelni na początku trwania pandemii

w dobie pandemii są nie możliwe do realizacji.

kryzysem COVID-19 aż 90% szkół dentystycznych odpowiedziało,

że korzysta z narzędzi oprogramowania pedagogicznego online,
72% korzystało z udostępniania filmów na żywo lub strumieniowej transmisji wideo, 65% uczestniczyło w organizowaniu wirtu-

alnych spotkań, 48% podawało studentom linki do dalszych materiałów online [6].

ferencje. Wprowadzenie zasad dystansu społecznego, jak i za-

w połowie marca 2020 roku skłoniło autorów do zaproponowania
nowej metody przekazu audiowizualnego. W tym celu zastoso-

wano kamerę full HD starCam (starMED GmbH & Co. KG, Grafing,
Niemcy) (ryc.1), która jest kamerą wysokiej rozdzielczości prze-

znaczoną do przekazu audiowizualnego przygotowaną do pracy
w standardach medycznych. Zastosowanie nieruchomych przekazów (still images) do 13 milionów pikseli, jak i stabilizacji obrazu

cyfrowego są jednymi z wielu innowacyjnych cech nowej kamery
starCam.
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Dodatkowy operator kamery -konieczny w trakcie zabiegów
transmitowanych dotychczas- nie jest potrzebny. Pojawiające się
niedokładności przekazu związane ze znalezieniem odpowied-

niej ostrości i dokładności przekazu, szczególnie przy zabiegach
wykonywanych wewnątrzustnie czy wewnątrz jam ciała, został

wyeliminowany poprzez zastosowanie stabilizacji obrazu jak i wysokiej rozdzielczości powiększeń. Kamera nagłowna, dostosowa-

na ostrością do ostrości wzroku operatora wyposażonego w lupy

zabiegowe idealnie przekazuje obraz na urządzenie rejestrujące,
jak i, dzięki możliwości podłączenia poprzez złącze USB 3.0 lub

2.0 do komputera przekazuje obraz dalej, poprzez np. platformę
komunikacyjną Microsoft Teams do sali dydaktycznej lub do loRyc. 1 Kamera full HD starCam (starMED GmbH & Co. KG, Grafing, Niemcy)
Szczegółowe parametry techniczne kamery opisano w tabeli 2 [9].
Parametr

Charakterystyka

Format video

Full HD Video (1980 x 1080
pikseli)

Podłączenie

USB 3.0, USB 2.0

Współczynnik obrazu

30 FPS

Stabilizacja obrazu

tak

Rozdzielność

13 milinów pikseli

Powiększenie optyczne

5.0 i 8.5

Powiększenie cyfrowe

10.0 i 17.0

Zakres ostrości

5.0 = 65mm / 8.5=50mm

Odległość pracy

od 100 mm – do nieskończoności

kalizacji, gdzie student odbywa nauczanie zdalne. Odpowiednie

oświetlenie pola operacyjnego uzyskano dzięki oświetleniu starLi-

ght nano 2/ nano2.1 (oświetlenie zogniskowane). Ten kompaktowy i przenośny system LED zapewnia optymalne oświetlenie pola
zabiegowego. Właściwe oświetlenie to kluczowy element dobrej

widoczności podczas zabiegu. System może być montowany na

Tabela 2. Parametry techniczne kamery full HD starCam
Główną jej zaletą jest, że to pierwsza przenośna kamera full-HD,
przystosowana do użycia w warunkach medycznych. Pozwala

ona na dokumentację leczenia i operacji z punktu widzenia lekarza praktyka, dostarczając najwyższej jakości materiałów do

prezentacji, jak i szkolenia (QM procedures-quality management
procedures).

Wprowadzone zdalne nauczanie studentów znajduje interesują-

ce zastosowanie dla kamery starCam, zamontowanej do okularów lekarza i lup powiększających stosowanych podczas zabiegu
(ryc.2).

Ryc. 3. Oświetlenie starLight nano (starLight nano 1/ nano
1.1:oświetlenie szerokie; starLight nano2 / nano 2.1: oświetlenie zogniskowane; starLight nano 3: barwne diody LED)
lupach StarVision oraz na wszystkich innych dostępnych na rynku
lupach okularowych (ryc. 3).

Przekaz audio dokonywany jest przez mikrofon wysokiej czułości.

Przykładem może być mikrofon kierunkowy MKE 200 firmy Sennheiser (ryc. 4) lub inny mikrofon kierunkowy np. Boya BY-BM3031

(Mitoya). Ten pierwszy jest wyposażony w superkardioidalną kapsułę, która zapewnia ostrość i szczegółowość nagrań, jednocze-

śnie odseparowując niepożądane szumy tła. Mikrofon posiada

osłonę przeciwwietrzną i mocowanie antywstrząsowe, zapewniające czysty dźwięk podczas nagrania wideo w ruchu, poziom

Ryc. 2 Lupy powiększające- Lupy StarVision Ex 3.0

Ryc. 4 Mikrofon kierunkowy MKE 200 firmy Sennheiser

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 1 (23) 2021
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szumów 20 dB (A), przy czułości -33dB V/Pa i poziomie ciśnienia

nauczania klinicznego, ponieważ niewątpliwie takie materiały

Dotychczas szkolenie praktyczne lekarzy odbywało się poprzez

studentom dostęp do nowoczesnych technologii stosowanych

akustycznego (SPL) 120 dB.

możliwość bezpośredniej asysty lekarzowi bardziej doświadczonemu. Lekarz szkolący miał możliwość przekazania swej wiedzy

młodszej koleżance czy koledze w rozmowie bezpośredniej

podczas zabiegu. Istniała również możliwość korekty studenta
czy lekarza stażysty. W obecnej dobie pandemii i kolejno wprowadzonych zasadach zdalnego nauczania zastosowanie kame-

ry starCam wydaje się być zasadne. Możliwość bezpośredniego

edukacyjne znacznie poprawiają jakość nauki [3], jak również dają
w praktyce klinicznej [10].

Wydaje się możliwe zastosowanie w przyszłości przekazu w drugą stronę od studenta lub lekarza stażysty do nadzorującego go
lekarza dydaktyka.

Opisywana kamera może znaleźć zastosowanie nie tylko w dydaktyce studentów, jak i młodszych lekarzy. Może ona posłużyć także

do dokumentacji przypadków klinicznych, niezbędnych w pracy
każdego lekarza praktyka.

Wnioski
1.

W dobie pandemii COVID-19 stało się niemożliwe prowadzenie tradycyjnej nauki stacjonarnej. Większość procesów
edukacyjnych zostało przeniesione w tryb zdalny do prze-

strzenie wirtualnej. Jednak kształcenie na kierunkach medycznych polega na zdobywaniu nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności praktycznych, co wydaje się
2.

być trudne w warunkach nauki na odległość.

Wykorzystanie dostępnych metod e-nauczania w warunkach wprowadzonych zasad społecznego dystansu jest

jednym z instrumentów, który może zapewnić praktyczne
nauczanie kliniczne przyszłych lekarzy w czasie trwania pandemii. Jedną z form takiego nauczania mogą być wideokonferencje, powszechnie stosowane na wydziałach stomatoloRyc. 5. Autor podczas e-nauczania, stosując kamerę full HD
starCam (starMED GmbH & Co. KG, Grafing, Niemcy) oraz Lupy
StarVision Ex 3.0.
przekazu zabiegu z sali operacyjnej czy gabinetu zabiegowego

do studenta lub stażysty bardzo uprościło formę dydaktyki (ryc. 5).
Jednocześnie istnieje możliwość nagrania przeprowadzonego
zabiegu i wykorzystania takich filmów w ramach praktycznego

3.

gicznych w Europie.

Zastosowanie nowej metody przekazu audiowizualnego za

pomocą kamery przygotowanej do pracy w standardach
medycznych znacznie rozszerza możliwości dydaktyczne,
pozwalając na bezpośredni przekaz zabiegu z sali operacyjnej czy gabinetu zabiegowego do studenta lub stażysty

w formie transmisji na żywo lub nagrania wideo. Z możliwością zastosowanie w przyszłości przekazu w drugą stronę od

studenta lub lekarza stażysty do nadzorującego go lekarza
dydaktyka.
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Wstęp

resekcyjne i regeneracyjne. Niestety obecnie brakuje wystanda-

Leczenie z wykorzystaniem implantów zębowych stało się

[4]. Liczne doniesienia wskazują, że niechirurgiczne leczenie jest

uzupełnienie brakujących zębów w różnych sytuacjach klinicz-

chirurgiczne pomaga w wizualizacji i uzyskaniu dostępu do oko-

zębowymi, wzrosła również częstość występowania stanów za-

implantu, co w dużej mierze wpływa na poprawę jego skutecz-

ni ostatnich kilku dekad pojawia się coraz więcej dowodów na

regeneracji kości okołowszczepowej i tkanek miękkich [5,6]. Poza

do utraty implantów. Czynniki ryzyka peri-implantitis są porów-

wpływ na ilość i jakość płytki nazębnej ze względu na zwiększo-

i periodontitis i zaliczamy do nich: chorobę przyzębia, złą higienę

wszczepu, co wpływa na krótkotrwale występującą poprawę po

równaną cukrzycę, pozostałości cementu w szczelinie dziąsło-

techniki detoksyfikacji, których celem jest ułatwienie leczenia, jak

implantu i przekonturowanie uzupełnienia protetycznego [2,3].

Jedną z metod dekontaminacji jest fotodezynfekcja, która polega

łów leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego zapalenia oko-

lasera. Urządzenie to może być wykorzystywane na etapie zarów-

ryzowanych algorytmów leczenia chorób okołowszczepowych

w ostatnich czasach bardzo powszechną terapią mającą na celu

użyteczną strategią leczenia peri-implantitis, jednakże leczenie

nych. Jednak wraz ze wzrostem liczby pacjentów z implantami

lic poddziąsłowych, ubytku kostnego oraz odsłoniętych zwojów

palnych wokół wszczepów [1]. W piśmiennictwie na przestrze-

ności. Ponadto chirurgiczna terapia zapewnia korzyści w zakresie

ich obecność i negatywne skutki, które mogą prowadzić nawet

tym obecność chropowatej powierzchni implantu ma znaczący

nywalne z czynnikami występującymi w przypadku gingivitis

ną przyczepność bakterii w rowkach i zagłębieniach powierzchni

jamy ustnej, palenie tytoniu, uwarunkowania genetyczne, niewy-

terapii niechirurgicznej. W związku z tym zyskują na znaczeniu

wej, przeciążenia okluzyjne, ale również nieprawidłową pozycję

również stworzenie biokompatybilnej powierzchni wszczepu.

W literaturze proponowanych jest wiele różnorodnych protoko-

na zastosowaniu fotouczulacza w połączeniu ze źródłem światła

łowszczepowego. Postępowanie chirurgiczne obejmuje leczenie

no leczenia niechirurgicznego, jak również w trakcie zabiegu chirurgicznego [7].

Streszczenie

Abstract

Peri-implantitis jest reakcją zapalną obejmującą tkankę miękką i twardą wokół implantów i prowadzącą do
postępującej utraty kości. Wiele metod leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego jest proponowane
w leczeniu zapalenia wokół wszczepów. Laser diodowy może być wykorzystywany na wielu etapach leczenia zapalenia wokół implantów jako metoda wspomagająca i poprawiająca efekty zabiegów podstawowych.

Peri-implantitis is an inflammatory reaction involving
the soft and hard tissue around implants and leading to progressive bone loss. Many non-surgical and
surgical treatments are proposed for the treatment
of peri-implant inflammation. A diode laser can be
used at many stages of the treatment of inflammation
around implants as a supporting method and improving the effects of basic treatments
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Cel pracy

obliteracje, udrożnienie wszystkich kanałów zęba 27 się nie po-

Ocena skuteczności leczenia periodontologicznego u pacjenta

17, w związku z czym została podjęta decyzja o ekstrakcji zębów

waciałego po wykonaniu zabiegu regeneracji tkanki miękkiej i ko-

danie kontrolne, na podstawie którego stwierdzono częściową

wiodło. Pacjent nie zgodził się na leczenie endodontyczne zęba

z zapaleniem okołowszczepowym oraz deficytem dziąsła zrogo-

17, 27. Na kolejnej wizycie po 3 miesiącach przeprowadzono ba-

stnej z wykorzystaniem lasera diodowego.

poprawę w zakresie głębokości kieszonek przyzębnych, wskaźnik

Opis przypadku

nad- i poddziąsłowy z instruktażem higieny. Pacjent na kolejną

BOP wynosił 38%, a API 25%. Ponownie przeprowadzono skaling

wizytę kontrolną zgłosił się za 3 miesiące. Na podstawie badania

Pacjent lat 52 zgłosił się do Duda Clinic Implantologia i Stomato-

stwierdzono API =9% i BOP = 11%, obecność patologicznych

ną. Z pacjentem został przeprowadzony dokładny wywiad, na

w obrębie II, III i IV ćwiartki oraz nieznaczną poprawę w zakresie

ustrojowych. Pacjent podawał w wywiadzie krwawienie z dziąseł

kwalifikowany do leczenia z zakresu chirurgii periodontologicznej.

ne nie wykazało żadnych zmian patologicznych. Na podstawie

badania wewnątrzustnego stwierdzono złogi nazębne w obrębie

Leczenie periodontologiczne
Zmodyfikowany zabieg płatowy wg Widmana

wykazało BOP na poziomie 65%, API=54%, patologiczne kieszonki

Przed zabiegiem pobrano pacjentowi krew z żyły w celu wyko-

implantu w pozycji 24, kieszonki pogłębione (PD=4mm) w ob-

natychmiast po pobraniu odwirowano przez 12 min z prędkością

ruchomości zębów oraz deficyt w zakresie grubości i zasięgu zro-

go z wykorzystaniem preparatu artykainy z adrenaliną 1:100000.

logia Estetyczna w Katowicach na konsultację periodontologicz-

kieszonek w obrębie I ćwiartki, brak patologicznych kieszonek

podstawie którego nie stwierdzono żadnych schorzeń ogólno-

parametru PD w obrębie implantu w pozycji 24. Pacjent został za-

w trakcie codziennej higienizacji jamy ustnej. Badanie zewnątrzust-

górnego i dolnego łuku zębowego. Badanie periodontologiczne
(PD=6-8mm) w obrębie zębów trzonowych szczęki i w obrębie

nania membran PRF do 6 probówek o pojemności 10 ml, które

rębie zębów trzonowych i siecznych żuchwy, brak patologicznej

2700 obrotów na minutę. Po wykonaniu znieczulenia nasiękowe-

gowaciałego dziąsła w obrębie implantu (zdj.1).

wykonano cięcie paramarginalne w okolicy od strony podnie-

biennej i od strony przedsionka. Następnie odpreparowano płat
pełnej grubości za pomocą raspatora. Od strony przedsionkowej
i podniebiennej wykonano cięcie w kieszonkach oraz poziome,

umożliwiające odcięcie tkanki zmienionej zapalnie od korzeni
i kości. Okolicę poddziąsłową oczyszczono z pozostałej tkanki
zmienionej zapalnie za pomocą kiret, a złogi poddziąsłowe usu-

nięto z wykorzystaniem skalera ultradźwiękowego. Pod płat śluzówkowo-dziąsłowy wprowadzono membrany PRF. Założono

szwy węzełkowe nieresorbowalne, monofilamentowe 6-0. Pacjentowi przepisano Metronidazol 0,25 co 8 godzin po 1 tabletce

przez 7 dni. Zalecono płukanie jamy ustnej r-rem 0,1% dwuglukoRyc. 1 Deficyt grubości i szerokości dziąsła zrogowaciałego
w okolicy 24

nianu chlorheksydyny 3 razy dziennie. Na wizycie kontrolnej po

Wykonano zdjęcie pantomograficzne, na podstawie którego

którym nie stwierdzono stanu zapalnego w obrębie tkanek przy-

16,2,7, ubytek próchnicowy poddziąsłowy w obrębie zęba 17,

wynosiło 9%.

ponowano plan leczenia periodontologicznego, który został zaak-

Laseroterapia

stwierdzono nieprawidłowo endodontycznie przeleczone zęby
fenomen Godona w obrębie zęba 26 (zdj. 2). Pacjentowi zaproceptowany.

14 dniach usunięto szwy i stwierdzono prawidłowe gojenie ran.

Po 1 i 3 miesiącach pacjent zgłosił się na badanie kontrolne, na
zębia, kieszonki uległy spłyceniu do wartości fizjologicznych, API

Pacjent po 3 miesiącach zgłosił się na kontrolę. W obrębie zębów

własnych pacjenta nie stwierdzono patologicznych kieszonek.
W obrębie implantu w pozycji 24 stwierdzono kieszonki na po-

ziomie 7mm oraz BOP (+), PUS (+). Zalecono tomografię kompu-

terową, która wykazała obecność 3-ściennego ubytku kości oraz
dopodniebienne ustawienie implantu (zdj.3).

Ryc. 2 Zdjęcie pantomograficzne
Podczas pierwszej wizyty wykonano skaling nad- i poddziąsłowy

w obrębie górnego i dolnego łuku zębowego z instruktażem higieny. Następnie u pacjenta przeprowadzono powtórne leczenie
endodontyczne w obrębie zębów 16, 27. Ze względu na liczne
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od ostatniej ekspozycji. Na podstawie badania periodontologicz-

nego z wykorzystaniem sondy stwierdzono niewielkie krwawienie
w obrębie implantu, brak wydzieliny ropnej, natomiast kieszonka
patologiczna nie uległa spłyceniu.

Zabieg śluzówkowo-dziąsłowy
Przed zabiegiem pobrano krew z żyły odłokciowej w celu wyko-

nania membran PRF. W znieczuleniu nasiękowym preparatem

artykainy z adrenaliną 1:100 000 pobrano przeszczep nabłonkowo-łącznotkankowy z podniebienia, a następnie wykorzystując

Ryc. 3 TK szczęki (3 ścienny ubytek kostny)

ostrze skalpela 15C usunięto nabłonek. Ranę na podniebieniu

Pacjenta zakwalifikowano do zabiegu augmentacji tkanek mięk-

zabezpieczono membraną PRF i szwami krzyżowymi materaco-

i przeszczepu tkanki łącznej z podniebienia (CTG). Przed zabie-

23-25 wypreparowano tunel nadokostnowy a nad implantem

bie tkanek otaczających implant, w celu wyeliminowania stanu

mocą kiret tytanowych, a następnie wprowadzono w obręb tune-

fotouczulacz (błękit toluidyny) w ilości 1 ml. Po 3 minutach nad-

i stabilizujące w pozycji dokoronowej jednocześnie przeszczep

punktach po wprowadzeniu cienkiego światłowodu do kieszonek

nianu chlorheksydyny przez 2 tygodnie oraz wydano zalecenia

niem lasera diodowego o długości fali 635 mm (laser SMART, La-

prawidłowe gojenie podniebienia i miejsca biorczego (zdj.4).

kich otaczających implant z wykorzystaniem techniki tunelowej

wymi nieresorbowanymi 5-0. W znieczuleniu nasiękowym okolicy

giem chirurgicznym wykonano zabiegi fotodezynfekcji w obrę-

płat pełnej grubości. Obnażony gwint śruby oczyszczono za po-

zapalnego. Do kieszonki w obrębie wszczepu wprowadzono

lu przeszczep. Założono szwy nieresorbowane 6-0 podwieszające

miar preparatu usunięto. Ekspozycja lasera została wykonana w 6

i płat. Zalecono płukanie jamy ustnej 0,1% preparatem dwugluko-

w odstępach czasowych 10 s/punkt (60 s/implant) z wykorzysta-

pozabiegowe. Po dwóch tygodniach zdjęto szwy, stwierdzono

sotronix). Procedurę przeprowadzano przez miesiąc w odstępach

3-dniowych. Po każdej ekspozycji wykonywano biostymulację

w obrębie tkanek otaczających implant z wykorzystaniem funk-

cji „stymulacja osteogenezy” (moc: 300 mW, dawka energii: 4 J/
cm2), wykorzystując aplikator o średnicy 8 mm za pomocą tego

samego lasera. Pacjent zgłosił się na wizytę kontrolną po miesiącu
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pacjentowi krew z żyły w celu wykonania membran PRF. Po wykonaniu znieczulenia nasiękowego z wykorzystaniem preparatu
artykainy z adrenaliną 1:100000 w okolicy 23-25 wykonano cięcie

rowkowe i przez brodawkę od strony podniebiennej i przedsionkowej. Następnie odpreparowano płat pełnej grubości za pomocą raspatora (zdj.5)

Ryc. 4 Stan w obrębie implantu 24 2 tygodnie po zabiegu pogrubienia biotypu z wykorzystaniem CTG
Stan tkanek miękkich po 3 miesiącach był zadowalający pod
względem grubości tkanek i estetyki.

Regeneracja ubytku kostnego wokół implantu

Ryc. 5 Odpreparowanie płata pełniej grubości od 23-25

Pacjent na kolejny zabieg zgłosił się po 6 miesiącach. Przed zabiegiem usunięto koronę z implantu pozostawiając łącznik. Pobrano

reklama
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Okolicę poddziąsłową oczyszczono z tkanki zmienionej zapalnie

za pomocą tytanowych kiret, Dekontaminację mechaniczną po-

wierzchni implantu przeprowadzono z wykorzystaniem skalera
ultradźwiękowego i końcówek tytanowych (zdj.6).

Ryc. 6 Dekontaminacja mechaniczna powierzchni implantu
z wykorzystaniem skalera
Następnie po odizolowaniu pola zabiegowego za pomocą sterylnych gazików, na powierzchnię implantu i otaczającej go tkanki

ryc. 8

kostnej nałożono 1 ml preparatu błękitu toluidyny na 3 minuty.

Następnie za pomocą sterylnego gazika zebrano nadmiar fotouczulacza. Ekspozycja lasera została wykonana w 4 punktach

w odstepach czasowych 15s/punkt. Pole zabiegowe zostało przepłukane solą fizjologiczną. (zdj.7).

ryc. 9

Ryc. 8 Ubytek kostny po detoksyfikacji
Ryc. 9 Ubytek kostny wypełniony materiałem kościozastępczym
Membranę kolagenową dopasowano pod względem wielkości do
pola zabiegowego i następnie po wykonaniu niewielkiego nacięcia

w jej środkowej części założono ją na łącznik, tak aby od stro-

ny przedsionkowej i podniebiennej zakrywała ubytek kostny
i 4mm kości (zdj.10).

Ryc. 7 Zabieg fotodezynfekcji w obrębie implantu
Ubytek tkanki twardej został wypełniony materiałem kościozastępczym ksenogenicznym (BEGO OSS) połączonym
z rozdrobnioną membraną PRF (zdj. 8,9).

Ryc. 10 Stabilizacja membrany kolagenowej w okolicy implantu
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PERIODONTOLOGIA W IMPLANTOLOGII
Wykonano mobilizację płata pełnej grubości poprzez podcięcie

woju peri-implantitis u pacjentów z historią zapalenia przyzębia

nofilamentowych 6-0 (zdj.11).

przyzębiem [9]. Po10 latach, 10% do 50% implantów wykazywało

okostnej. Ranę zszyto za pomocą szwów nieresorbowalnych, mo-

na prawie sześciokrotnie większą niż u pacjentów ze zdrowym

objawy peri-implantitis [10]. Dlatego znaczenia nabrała koncepcja
terapii wg Zitzmanna et al., która zaleca systematyczne leczenie
zapalenia przyzębia. Opiera się ona na poprawie warunków higienicznych, mechanicznym oczyszczeniu z podaniem lokalnych

środków przeciwinfekcyjnych oraz, jeśli to konieczne, zastosowaniem zabiegów z zakresu chirurgii periodontologicznej. Pozycjonowanie wszczepu względem wyrostka zębodołowego oraz pla-

nowanej korony implantoprotetycznej ma kluczowe znaczenie w
kontekście długofalowego efektu leczenia. Zbyt dopodniebienne spozycjonowanie implantu wymusza zastosowanie łącznika

o nadmiernej kątowości, co ma wpływ na ograniczenie po-

wierzchni filaru protetycznego. Ma to niewątpliwy wpływ na
ograniczenie siły retencji korony. Wpływa to również na kształt

profilu wyłaniania korony, który sprzyja retencji płytki bakteryjnej
oraz nasileniu procesu zapalnego wokół wszczepu [11]. Głównymi wskazaniami do procedur chirurgicznych są kieszonki o głęRyc. 11 Stan po zaszyciu rany
Okolica tkanek otaczających implant po zabiegu została poddana biostymulacji (moc: 100 mW, dawka energii:

3 J/cm2), wykorzystując aplikator 8 mm i funkcję „gojenie
po zabiegu chirurgicznym”. Tę samą procedurę biostymu-

lacji zastosowano po 24 i 72 godzinach. Szwy usunięto po
dwóch tygodniach. Stwierdzono prawidłowe gojenie rany.

Po 5 miesiącach od zabiegu pacjent zgłosił się do protetyka
w celu zacementowania korony na implancie. Interferencja zgryzowa na guzku podniebiennym korony implantoprotetycznej 24
w ruchu laterotruzyjnym prawym (po stronie balansującej) została

zidentyfikowana, jako czynnik sprzyjający resorpcji kości. Po ponownym zacementowaniu korony, wykonano ekwilibrację zgry-

zową uzupełnienia zarówno w pozycji maksymalnej interkuspidacji, jak i ruchów funkcjonalnych żuchwy.

Pacjent zgłosił się na wizytę kontrolną po 7 miesiącach od za-

biegu. Na podstawie badania periodontologicznego nie stwierdzono objawów stanu zapalnego, płytki bakteryjnej, a głębokość
kieszonek mierzona w 4 punktach uległa spłyceniu do wartości
nieprzekraczających 3 mm w obrębie implantu i zębów własnych
pacjenta (zdj. 12).

bokości >5mm, z BOP/PUS (+), progresywna utrata kości ≥2mm.
Leczenie pacjentów z peri-implantitis rozpoczyna się od dekonta-

minacji mechanicznej, do której zalicza się oczyszczanie implantu

polegające na wykorzystaniu skalerów ultradźwiękowych, kiret
tytanowych, węglowych i piaskowaniu. W późniejszej fazie do
detoksyfikacji chemicznej można wykorzystać: mikrosfery minocykliny, włókna tetracykliny, dwuglukonian chlorheksydyny lub
fotodezynfekcję.

Terapia niechirurgiczna w porównaniu z chirurgiczną w przypadku periimplantitis charakteryzuje ograniczona skuteczność. Może

być to spowodowane zmniejszonym dostępem do poddziąsło-

wego obszaru wokół implantu, pozostawieniem chropowatej
powierzchni implantu, która sprzyja kolonizacji bakteryjnej, jak

również niewystarczającemu działaniu przeciwbakteryjnemu
z pojawieniem się opornych szczepów bakteryjnych. Leczenie
niechirurgiczne stosuje się więc przed terapią chirurgiczną, jako
początkową fazę, po której często dochodzi do zmniejszenia lub
wyeliminowania stanu zapalnego [12,13]. Leczenie zapalenia oko-

łowszczepowego ma na celu zahamowanie progresywnej utraty

kości poprzez terapię przeciwzapalną oraz utrzymanie efektu leczenia w postaci zdrowych tkanek.

Protokół postępowania chirurgicznego zależy od rodzaju ubytku

kostnego. Ubytki wewnątrzkostne powstające w przebiegu stanu zapalnego wokół implantów mogą się znacznie różnić pod
względem wielkości, kształtu i ilości ścian, które je otaczają. Różni-

ce w wielkości i umiejscowieniu ubytków kostnych są dodatkowo
potęgowane przez specyficzne czynniki zależne od pacjenta oraz
środowiskowe.

Leczenie o charakterze regeneracyjnym zalecane jest w przypadku ubytków kostnych pionowych, 3- 4-ściennych [14]. Badania
z wykorzystaniem substytutów kości po 12 miesiącach gojenia
Ryc. 12 Stan po 7 miesiącach od zabiegu.

Dyskusja
W literaturze występowanie mucosistis i peri-implantitis wynosi od 5% do 63,4%. Tak duża rozbieżność związana jest głównie
z różnymi projektami badań, profilami ryzyka i profilami staty-

stycznymi [8]. Zitzmann et al. określił ilościowo częstotliwość roz-
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wykazały wyższy przyrost poziomu kości w badaniu RTG po za-

stosowaniu materiału ksenogenicznego oraz redukcję BOP i PD

w porównaniu z kością autogenną [15]. Ubytki kostne leczone za
pomocą tytanowych granulek wykazywały wyższy stopień wy-

pełnienia w porównaniu z materiałem ksenogenicznym, ale nie
stwierdzono różnic pomiędzy grupami w zakresie redukcji PD i klinicznego poziomu przyczepu (CAL) [16]. 4-letnie badania klinicz-

ne wykazały lepsze wyniki w zakresie przyrostu kości przy zasto-

sowaniu materiału kościozastępczego z membraną kolagenową,
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w porównaniu z samym substytutem kostnym [17]. Natomiast

waciałego wokół wszczepów związana jest z lepszą stabilnością

ubytków kostnych z wykorzystaniem kości autogennej z mem-

mniejszą recesją tkanek miękkich oraz mniejszą częstością wy-

Khoury i wsp. w 3 letnich badaniach porównując wypełnienie

braną nieresorbowalną, samej kości autogennej i w połączeniu

z membraną kolagenową resorbowalną, nie stwierdził znaczących
różnic pomiędzy grupami [18]. Wykazano, że leczenie regeneracyjne peri-implantitis wpłynęło znacząco na poprawę wskaź-

nika BOP i wartości PD w porównaniu z wartością wyjściową.
W szczególności średnia redukcja BOP wahała się od 25,9% do

91% od 1 do 7 lat, a średnia redukcja PD wynosiła od 0,74 do 5,4

tkanek miękkich i twardych, mniejszą akumulacją płytki nazębnej,
stępowania zapalenia błony śluzowej wokół implantu. Właściwa

szerokość i grubość dziąsła zrogowaciałego powinny wynosić ≥

2 mm. Potwierdzając te fakty, Roccuzzo i wsp. stwierdził, że brak
dziąsła zrogowaciałego wokół wszczepionych implantów był
związany z wyższym wskaźnikiem płytki nazębnej, większym odsetkiem recesji tkanek miękkich (REC) i większej liczby miejsc, któ-

re wymagały dodatkowego zabiegu chirurgicznego i/lub leczenia

mm [19,20,21].

antybiotykami.

ny, od strony policzkowej został umieszczony przeszczep tkanki

poprawę stabilności tkanki dziąsłowej oraz utrzymanie efek-

W kolejnym badaniu oprócz zastosowania kolagenowej membrałącznej, co po 6 miesiącach obserwacji wiązało się z minimalnymi
zmianami w zakresie wysokości tkanki miękkiej [22].

Uzyskanie korzystnych efektów leczenia regeneracyjnego zależy

od detoksyfikacji powierzchni implantu. Skaling ultradźwiękowy
jest uznanym przez wielu badaczy sposobem dekontaminacji
mechanicznej. Schwarz i wsp. wykazali na podstawie swoich

badań 30%-40% mniej resztkowych obszarów z biofilmem dzię-

Zabiegi z zakresu chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej mają na celu
tów estetycznych szczególnie w przypadku cienkich biotypów
dziąsłowych [31,32,33]. Wykonanie zabiegu z wykorzystaniem

CTG po etapie leczenia niechirurgicznego jest elementem terapii
mającym na celu nie tylko polepszenie warunków w obrębie tka-

nek miękkich, ale również poprawę wyników zabiegów regeneracji tkanki kostnej w kolejnym etapie.

ki użyciu metody ultradźwiękowej. Persson i wsp. stwierdzili

Wnioski

ka płytki nazębnej i krwawienia po mechanicznym oczyszczaniu

Chirurgiczna terapia regeneracyjna w zakresie tkanki kostnej

nym z rozwojem oporności bakterii szczególnie po wykorzystaniu

poprawę warunków klinicznych i radiologicznych w obrębie

znacznie mniejszą liczbę bakterii z częściową redukcją wskaźniz użyciem kiret [23,24]. W związku z rosnącym niepokojem związaantybiotykoterapii, poszukiwane są inne terapie przeciwbakteryj-

ne. Jedną z takich metod dekontaminacji jest fotoaktywna dezynfekcja chemiczna.

Jedną z takich [PDT], która polega na połączeniu fotouczulacza

ze światłem lasera. Terapia ta działa poprzez wytworzenie tlenu

i miękkiej stosowana w przebiegu peri-implantitis wpływa na
wszczepu, które pozostają stabilne w czasie. Zastosowanie lasera
diodowego, jako terapii wspomagającej leczenie niechirurgiczne

i chirurgiczne jest obiecującą metodą w zakresie dekontaminacji
zainfekowanej powierzchni implantu.

singletowego, który jest toksyczny dla komórek bakteryjnych
i prowadzi do ich wyeliminowania. Dużą zaletą tej metody jest
brak oporności drobnoustrojów po jej zastosowaniu. W stomatologii wykorzystuje się fotouczulacze z rodziny fenotiazyny tj. błękit
toluidynowy i błękit metylenowy. Ze względu na duży potencjał

dezynfekcji i zdolność penetracji do trudno dostępnych obszarów

oraz brak oporności bakterii, PAD można stosować w leczeniu peri-implantitis zarówno na etapie leczenia niechirurgicznego ,jak
również w trakcie procedury chirurgicznej. W zakresie długości

fal 580 do 1400 nm i stężenia błękitu toluidynowego między 10

i 50 ug / ml, terapia fotodynamiczna działa na bakterie tlenowe
i beztlenowe (np. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis). Laser diodowy ma również działanie

hemostatyczne oraz stymulujące fibroblasty i osteoblasty. Dzięki
takiemu działaniu dochodzi do zwiększonej produkcji kolagenu

i w rezultacie poprawę procesu gojenia tkanek przyzębia [25,26,27,
28]. Na podstawie 12 miesięcznych obserwacji Bassetiego i wsp.
nie stwierdzono znaczących różnic w zakresie zmniejszenia pozio-

mu bakterii i IL-1 beta po zastosowaniu PDT i mikrosfer minocykliny [29)]. W badaniu Deppe i wsp. po zastosowaniu fototerapii przy
umiarkowanym i ciężkim peri-implantitis, wskaźnik krwawienia
uległ znacznemu zmniejszeniu [30].

Jako jeden z czynników mogących mieć wpływ na resorpcję kości

wymienia się brak dziąsła zrogowaciałego oraz deficyt grubości
tkanki miękkiej wokół implantu. Pomimo faktu, że wyniki badań
dotyczących niezbędnej obecności dziąsła związanego przy implantach są nadal kontrowersyjne, w dzisiejszych czasach przyj-

muje się, że obecność odpowiedniej szerokości dziąsła zrogo-
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PLANOWANIE
W IMPLANTOLOGII
Cyfrowy świat, nowoczesne technologie otaczają nas w codzien-

nym życiu. Nikogo nie dziwi dom, gdzie zamki otwiera się smartfonem, temperaturę powietrza ustala się w aplikacji, a podczas

naszych wakacji nad bezpieczeństwem czuwa zdalny monitoring.

Cyfrowa stomatologia, a w szczególności cyfrowa implantologia,
jako zabiegi wykonywane przy pomocy szablonów chirurgicznych, dają z pewnością poczucie przewidywalności, bezpieczeń-

stwa i świadomość wykorzystywania nowej technologii w pracy

z pacjentem. Dzięki zastosowaniu szablonów hasło „imlantologia
sterowana protetyką” nabiera nowego wymiaru [1]. Ważnym

aspektem procesu leczenia pacjenta z wykorzystaniem szablonów chirurgicznych jest również to, że niejako w procesie pla-

nowania szablonu wykonujemy zabieg na komputerze [2]. Dzięki
temu jesteśmy lepiej przygotowani do przeprowadzenia realnej

procedury. Na przykładzie własnym chcę przedstawić implantologię w oparciu o planowanie i wykorzystanie szablonów w codziennej praktyce.

Jeszcze niedawno wykonanie szablonu łączyło się ze sporym wydatkiem, przez co w niewielkich zabiegach były one pomijane,
aby nie obciążać pacjenta dodatkowymi kosztami. Wszechobecne

oprogramowanie do planowania docelowej pozycji zęba i implantu oraz szeroka dostępność drukarek 3D w akceptowalnej cenie

sprawiły, że szablon jest nieodłącznym elementem każdego zabiegu implantologicznego jaki przeprowadzam. Pozwala to w maksymalnej ilości przypadków planować przykręcane rekonstrukcje
protetyczne oraz wykorzystywać istniejące warunki kostne i unikać

niepotrzebnych zabiegów regeneracyjnych [3,4]. W zależności od

ryc. 1

sposobu osadzenia wyróżniamy szablony oparte na:

Moją pracę z szablonami chciałbym opisać na podstawie dwóch

2.

W pierwszym korzystałem zarówno z szablonu wykonanego na

1.

kości

3.

zębach

śluzówce

Możemy podzielić je również ze względu na sposób prowa-

dzenia wiertła: na tulejowe oraz wykorzystujące system kluczy
o zmiennej średnicy [5]. (Ryc.1)

przypadków klinicznych.

zlecenie, jak i wykonanego we własnym zakresie. Drugi przypadek
opisuję jako przestrogę, aby mając szablon nie czuć się zwolnio-

nym z maksymalnej kontroli przebiegu zabiegu i opiszę powikłania, do jakich może dojść [6].

Streszczenie

Abstract

Szablony zabiegowe są coraz bardziej powszechnym
narzędziem w rękach lekarza implantologa. Pozwalają
na przeprowadzenie zabiegu w bardziej kontrolowany i przewidywalny sposób. Często pomagają uniknąć
zabiegów regeneracyjnych poprzez precyzyjne wykorzystanie istniejących warunków kostnych. Zapewniają również stosowanie implantologii sterowanej
protetyczną pozycją przyszłej odbudowy. Praca przedstawia praktyczne zastosowanie szablonów implantologicznych na postawie opisu własnych przypadków
klinicznych. W sytuacjach klinicznych opisane zostały
korzyści wynikające ze stosowania szablonów chirurgicznych, jak i trudności, z którymi może spotkać się
lekarz praktyk.

Treatment templates are an increasingly common tool
in the hands of an implantologist. They allow the procedure to be performed in a more controlled and predictable manner. They often help to avoid regenerative
treatments by making precise use of the existing bone
conditions. They also ensure the use of prosthetic-controlled implantology in the position of future reconstruction. The paper presents the practical application
of implantological templates based on the description
of own clinical cases. In the described clinical situations, the benefits of using surgical guides as well as
the difficulties that a practitioner may encounter were
described.

PLANOWANIE W IMPLANTOLOGII
Przypadek 1
Pacjentka zgłosiła się z powodu utraty korony na zębie 21 - po ba-

daniu klinicznym i ocenie CBCT podjęto decyzję o ekstrakcji zęba
[7]. (Ryc.2,3)

ryc. 5

Zębodół oczyszczono i przepłukano 0,5% roztworem metronidazolu. Z podniebienia okolicy zębów 24, 25 pobrano wolny przeszczep dziąsła. (Ryc.6,7)
ryc. 2

ryc. 3

Ze względu na trudne warunki zaplanowano ekstrakcję zęba 21
połączoną z augmentacją zębodołu. Zabieg implantacji odroczono. Przed wizytą zęby 11 oraz 22 (wcześniej zakwalifikowane do

odbudowy protetycznej) zostały oszlifowane oraz przygotowany
został most tymczasowy. (Ryc.4)

ryc. 6

ryc. 4

W znieczuleniu nasiękowym Citocartin 100 wykonano ekstrakcję
zęba 2. Stwierdzono zachowaną blaszkę̨ kostną (Ryc.5).

38

ryc. 7

Wykonano augmentację zębodołu ksenograftem. (Ryc.8)
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ryc. 8

Następnie wszyto pobrany przeszczep, zamykając ujście zębo-

dołu. Miejsce dawcze zabezpieczono gąbką̨ kolagenową. Szycie
stabilizujące [8,9]. (Ryc.9)

ryc. 10

Proces przygotowania szablonu został zlecony. (Ryc.11)

ryc. 11

Na etapie planowania lekarz ma kontakt z technikiem odpowiedzialnym za projekt. Przygotowywane są screeny z procesu

planowania implantacji. Do zabiegu zastosowałem implant firmy Zimmer. W tym systemie nawiert łoża implantologicznego
ryc. 9

wykonujemy korzystając z kluczy o rosnącej średnicy. (Ryc.12)

Badanie tomograficzne CBCT potwierdziło prawidłowość wykonania zabiegu.

Pacjentka opuściła gabinet z zacementowanym mostem tymczasowym. Po okresie gojenia przeprowadzono kompleksowe

badanie jamy ustnej i przygotowano plan dalszego leczenia, który
został zaakceptowany przez pacjentkę. Przeprowadzono sanację

jamy ustnej. Przedstawiono również plan kompleksowej rehabilitacji protetyczno-implantologicznej. Obejmował on leczenie

próchnicy, leczenie kanałowe, obudowę startych zębów oraz le-

czenie implantologiczne. Po 11 miesiącach przeprowadzono za-

bieg implantacji w pozycji brakującego zęba 21 z wykorzystaniem
szablonu. (Ryc.10)
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W znieczuleniu nasiękowym Citocartin 100 skalpelem wycięto
tkankę miękką w miejscu preparacji łoża. Następnie przeprowa-

dzono radiologiczną kontrolę osi implantu. (Ryc.13-18)

ryc. 13

ryc. 17

ryc. 14

ryc. 15

ryc. 18

Wprowadzono implant Zimmer Taper Screw Vent Total Body
średnicy 3,7 mm długości 11,5 mm. (Ryc.19)

ryc. 16

ryc. 19
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Uzyskana stabilizacja 45 Ncm pozwoliła na przykręcenie wcześniej
przygotowanej korony tymczasowej do implantu. (Ryc.20)

ryc. 24

ryc. 20

Kontrola CBCT - potwierdziła prawidłowy obraz implantacji.
(Ryc.21)

ryc. 25

W sierpniu 2020 pacjentka zgłosiła się z powodu ruchomości zęba

22 - badanie kliniczne i radiologiczne potwierdziło podejrzenia
złamania korzenia (Ryc. 26).

ryc. 21

Gojenie pozabiegowe przebiegło bez powikłań [10,11,12,13].

Po 6 miesięcznym okresie integracji implantu i stabilizacji tkanek

miękkich wykonano przykręcaną koronę ostateczną wykonaną
z dwukrzemianu litu (e.max) na indywidualnym łączniku tytanowym [14,15,16]. (Ryc.22-25)

ryc. 26

Wykonano modele cyfrowe oraz zaprojektowano szablon do zabiegu natychmiastowej implantacji. (Ryc.27)

ryc. 22

ryc. 23
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Pobrano krew do I-PRF oraz A-PRF. W znieczuleniu nasiękowym
Citocartin 100 wykonano ekstrakcję zęba 22 z pomocą urządze-

nia Benex (Helmut Zepf). Stwierdzono zachowaną blaszkę kostną
(Ryc.28,29).

ryc. 31

Zębodół został uszczelniony membranami A-PRF. Uzyskana sta-

bilizacja 40 Ncm pozwoliła na przykręcenie wcześniej wykonanej
korony tymczasowej do implantu [17,18]. (Ryc.32)

ryc. 28

ryc. 32

Kontrola CBCT potwierdziła prawidłowy obraz implantacji. (Ryc.33)

ryc. 29

Zębodół oczyszczono i przepłukano 0,5% roztworem metronidazolu. Preparacja łoża została przeprowadzona z użyciem szablonu
chirurgicznego. (Ryc.30)

ryc. 33

Gojenie przebiegło bez powikłań. (Ryc.34)
ryc. 30

Wprowadzono implant Straumann BLX średnicy 3,5 mm długości

14 mm. Następnie wykonano augmentację blaszki przedsionkowej wykorzystując ksenograft nasączony I-PRF. (Ryc.31)

ryc. 34

Obecnie pacjentka jest w trakcie leczenia protetycznego - po-

brano skany do wykonania ostatecznej odbudowy protetycznej.
(Ryc.35-38)
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Przypadek 2
Pacjentka zgłosiła się w celu zaplanowania leczenia (ryc.39-42).

ryc. 35

ryc. 39

ryc. 40

ryc. 36

ryc. 41

ryc. 37

ryc. 42

W badaniu stwierdzono liczne ubytki próchnicowe, złogi nazębne

oraz zęby do ekstrakcji. W pierwszym etapie zaplanowano zabieg

profilaktyczny oraz leczenie zachowawcze, następnie implantację
ryc. 38

w łuku górnym i dolnym. Pacjentka zaakceptowała plan leczenia.
Wykonano modele cyfrowe oraz cyfrowy wax’up. (Ryc.43-45)

Zastosowanie szablonów pozwoliło na wykonanie przykręcanej
odbudowy protetycznej i zminimalizowało zakres zabiegu dzięki
czemu uraz tkanki miękkiej był minimalny [19,20].
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Preparacja łoża pod implanty w zaplanowanej protetycznie pozy-

cji z wykorzystaniem szablonu (Ryc.47).

ryc. 43
ryc. 47

Wykonano augmentację syntetycznym hydroksyapatytem (Nanobone) nasączonym I-PRF. Wprowadzono implanty Straumann

BLX w pozycji zęba 25 średnicy 3,75 mm i długości 12 mm oraz
w pozycji 26 średnicy 5 mm i długości 8 mm. Membrany A-PRF
oraz membrana kolagenowa zostały ustabilizowane śrubami gojącymi (Ryc.48).

ryc. 44

ryc. 45

Następnie zaplanowano zabieg ekstrakcji zębów 25 oraz 26 oraz

natychmiastowej implantacji połączonej z regeneracją kości [21].
W znieczuleniu nasiękowym Citocarin 100 wykonano ekstrację
zębów 25 oraz 26. Zębodół oczyszczono i przepłukano 0,5% roz-

tworem metronidazolu. Blaszka przedsionkowa zachowana w całości [22,23]. (Ryc.46)

ryc. 48

W kolejnym etapie zabiegu został usunięty ząb 38. Zębodół za-

bezpieczono membraną A-PRF. Brzegi rany zbliżono szwami [24].
Następnie przystąpiono do zabiegu implantacji w pozycji zęba 14.

Po znieczuleniu Citocartin 100 wykonano cięcie na szczycie wyrostka oraz cięcie przezprzyczepowe w okolicy zębów sąsiednich.

Wykonano minimalną elewację płata śluzówkowo - okostnowego
oraz preparację łoża pod implant z zastosowaniem szablonu chi-

rurgicznego. (Ryc.49)

ryc. 46

44

Implantologia Stomatologiczna | PSI Implant Dentistry rok XII nr 1 (23) 2021

INTERNATIONAL CONGRESS OF ORAL IMPLANTOLOGISTS

vvv-orh,hbnh-ok
LHĆCYXM@QNCNVX

DFY@LHMTLHDIĆSMNĘBH

HLOK@MSNKNFHBYMDI
EDKKNVRGHO.CHOKNL@SD

HBNH

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne,
Katowice 40-013 ul. Dyrekcyjna 10/1a
www.psi-icoi.pl, e-mail: psi@icoi.pl, tel. 32 203 27 85

PLANOWANIE W IMPLANTOLOGII

ryc. 51

Szwy płata zakończyły zabieg [25]. (Ryc.52)

ryc. 49

Stwierdzono przemieszczenie wiertła i perforację blaszki policzkowej na wysokości 4 mm. Podjęto decyzję o korekcie osi implan-

tacji. Dalsza preparacja łoża przebiegała w prawidłowej pozycji.
Wprowadzono implant straumann BLX średnicy 3,5 i długości 12
mm (Ryc.50).

ryc. 52

Kontrola CBCT - prawidłowy obraz implantacji. (Ryc.53)

ryc. 53

Błąd podczas zabiegu polegał na tym, że szablon uległ odkształ-

ceniu w miejscu tulei prowadzącej wiertła i już pierwsze wiertło

pilotujące zostało wprowadzone w złej osi. (Punkt uszkodzenia
szablonu zaznaczono czerwoną strzałką) (Ryc.54,55)

ryc. 50

Następnie wykonano elewację okostnej w celu wytworzenia

koperty na augmentację. Cięcia poprowadzono tworząc płat
dzielony. Kolejnym etapem była augmentacja przedsionkowa
syntetycznym hydroksyapatytem (Nanobone) nasączona I-PRF.

Augmentat zabezpieczono resorbowalną membraną kolagenową. (Ryc.51).

ryc. 54
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ryc. 58

ryc. 55

Znajomość anatomii pacjenta, dodatkowa kontrola po każdym
nawiercie uchroniła mnie przed implantacją poza wyrostkiem. Powikłanie wiązało się z koniecznością poszerzenia zakresu zabiegu

o wykonanie augmentacji kości, co spowodowało wydłużenie leczenia o czas konieczny do stabilizacji przeszczepu oraz spowodo-

wało większy dyskomfort pozabiegowy u pacjentki. Jest to cenna
lekcja, dzięki której przy kolejnych zabiegach będę zwracał szcze-

gólną uwagę na położenie szablonu. Po okresie 4 miesięcy bez-

objawowego gojenia wykonano przykręcane korony ceramiczne
z dwukrzemianu litu (e.max) wykonane na indywidualnych łącznikach tytanowych [26,27]. (Ryc.56-59)

ryc. 59

Pacjentka oczekuje na leczenie dolnego łuku. (Ryc.60)

ryc. 56

ryc. 60

Podsumowanie:
Zachęcam do samodzielnego planowania szablonów zabiego-

wych. Zastosowanie obrazu CBCT i skanów wewnątrzustnych
pozwala na wnikliwe przeanalizowanie warunków protetycznych
i kostnych. Każdemu pasjonatowi nowych technologii polecam
też wprowadzenie drukarki 3D, jako dodatkowego narzędzia

w gabinecie stomatologicznym. Pozwala ona na wydrukowanie

precyzyjnego szablonu implantologicznego. Ułatwia to planowanie natychmiastowej implantacji, w przewidywalny sposób planujemy przykręcane odbudowy protetyczne i drukujemy uzupeł-

nienia tymczasowe oraz maksymalnie wykorzystujemy istniejące
warunki kostne, częściej unikając zabiegw rekonstrukcyjnych.
ryc. 57
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Nie dajmy się jednak zwieść, szablon implantologiczny jest jedy-
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nie pomocą w naszych rękach. Tylko maksymalne kontrolowanie

warunków zabiegu przez lekarza implantologa pozwala na uniknięcie ewentualnych powikłań i pozwala uporać się z ich konsekwencjami.
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[23] Araújo MG, Sukekava F, Wennström JL, Lindhe J. Ridge alterations follow-

sional restoration in anterior extraction sockets. Com- pend Contin Educ Dent

ing implant placement in fresh extraction sockets: an experimental study in the

2012;33:524–532, 534.

dog. J Clin Periodontol 2005;32:645–652.

[9] SCHROPP L, WENZEL A, KOSTOPOULOS L, KARRING T. Bone healing

[24] CANULLO L, IURLARO G, IANNELLO G. Double-blind randomized con-

and soft tissue contour changes following single-tooth extraction: a clinical and

trolled trial study on post-extraction immediately restored implants using the

radiographic 12-month prospective study. Int J Periodontics Restorative Dent

switching platform concept: soft tissue response. Preliminary report. Clin Oral

2003;23:313–323

Implants Res 2009;20:414–420.

[10]DEEB JG, BENCHARIT S, LOSCHIAVO CA, YEUNG M, LASKIN D, DEEB

[25] CHEN ST, DARBY IB, REYNOLDS EC. A prospective clinical study of

GR. Do Implant Surgical Guides Allow an Adequate Zone of Keratinized Tissue

non-submerged immediate implants: clinical out- comes and esthetic results.

for Flapless Surgery? J Oral Maxillofac Surg. 2018 Dec;76(12):2540-2550. doi:

Clin Oral Implants Res 2007;18: 552–562.

10.1016/j.joms.2018.07.006. Epub 2018 Jul 19. PMID: 30102877.
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BADANIA
STATYSTYCZNE
Zrozumienie podstawowych zasad anatomii i ich zależności

niki znacząco różniły się w zakresie zębów od 4 do 7. W obszarze

rowego są niezbędne dla lekarzy wykorzystujących obrazowanie

zęba 5-go - 1,2 mm (zakres 0,4– 2,7 mm), zęba 6-go - 2,6 mm (za-

w zatoce szczękowej z wykorzystaniem obrazowania trójwymiazatok przynosowych i środkowej części twarzy [1]. Podniesienie

dna zatoki szczękowej jest zabiegiem chirurgicznym niezbędnym
w przypadku dużego odsetka bezzębnych miejsc w bocznych
obszarach szczęki, co udowodniono w badaniach. Technika ta
umożliwia wszczepienie implantów zębowych [2].

Zatoki szczękowe położone są w środkowym piętrze czaszki twa-

rzowej. Ich kształt często przyrównuje się do piramidy trójścien-

nej, której podstawą jest boczna ściana nosa, zaś szczyt skierowany jest do wyrostka jarzmowego szczęki. Wyróżniamy pięć ścian

zatoki szczękowej: przednią – twarzową, górną – oczodołową,
tylną – skrzydłowo-podniebienną, przyśrodkową – nosową oraz
dolną – dno [3].

W badaniu klinicznym obejmującym 100 pacjentów autorzy ana-

lizowali cechy anatomiczne, aspekty chirurgiczne oraz występowanie powikłań w zabiegach podniesienia dna zatoki szczękowej.
Stwierdzono, że analiza cech anatomicznych wymusiła często
odstępstwo od wykonywania standardowej procedury chirur-

gicznej. W badaniach tych 78% pacjentów miało cienką przednią ścianę zatoki szczękowej, podczas gdy 4% badanych miało

tą ścianę grubą. Dane te znalazły potwierdzenie także w innych
badaniach klinicznych [4].

Kilka prac poświęcono kwestii grubości ściany przedniej zatoki
szczękowej. Udowodniono, że wiek i płeć nie mają wpływu na jej
grubość [5].

W jednym z badań dokonano analizy grubości ściany przedniej
zatoki szczękowej w odległości 3–5mm od wyrostka zębodoło-

wego w okolicy planowanego okna kostnego wykonywanego
w procedurze otwartej podniesienia dna zatoki szczękowej. Wy-

4-go zęba pomiary średnio wynosiły 1,6 mm (zakres 0,7–5,6 mm),
kres 0,2–8,1 mm) oraz zęba 7-go - 1,1 mm (0,5–4,6 mm) [6].

W innych badaniach wykazano, że różne przyczyny utraty zębów

i występowanie paradontozy nie są skorelowane ze średnią grubością ściany przedniej. Otrzymane wyniki przedstawiają się na-

stępująco. W obszarze 4-go zęba grubość ściany przedniej zatoki

szczękowej wynosi 1,69 ± 0,71 mm, zęba 5-go - 1,50 ± 0,72 mm,
zęba 6-go - 1,77 ± 0,78 mm oraz zęba 7-go - 1,89 ± 0 85 mm [7].

W kolejnych badaniach wykazano, że średnia grubość przedniej

ściany zatoki szczękowej wynosiła 2,08 ± 0,94 mm. Nie zanotowano różnicy istotnej statystycznie w odniesieniu do analizowanego
obszaru zęba [8].

Następne badania poświęcono analizie zmian grubości kości ścia-

ny przedniej zatoki szczękowej. Stwierdzono, że średnia grubość

kości ściany przedniej zmniejszyła się odpowiednio, dokonując
pomiarów od 10 mm do 40 mm poniżej dna oczodołu. Dodatkowo grubość kości ściany przedniej stopniowo zwiększała się od

rejonu zęba trzeciego do rejonu pierwszego zęba trzonowego
[9].

Grubość przedniej ściany zatoki szczękowej ma wpływ na sposób wykonywania zabiegów chirurgicznych. W przypadku grubej
przedniej ściany szczęki zabieg podniesienia błony śluzowej zatoki szczękowej trwa dłużej i staje się trudniejszy [10]. W niektórych
sytuacjach, aby zminimalizować ryzyko powikłań przy wykonywaniu okna kostnego w technice otwartej przy projektowaniu, zakła-

da się w pierwszym etapie zmniejszenie grubości kości, dopiero
w następnym wytworzenie dostępu kostnego [11].

W celu prawidłowego zaplanowania leczenia najczęściej wska-

zane jest wykonanie dokładnego trójwymiarowego badania

Streszczenie

Abstract

Na podstawie obrazów tomografii komputerowej
wiązki stożkowej okolic zębów piątych, szóstych i siódmych dokonano pomiarów okna kostnego oraz wykonano analizę statystyczną. Analizowano obszary, gdzie
w przypadku wszczepienia 10-milimetrowego implantu konieczne byłoby wykonanie podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą.

On the basis of the cone beam computed tomography
around the fifth, sixth and seventh teeth, bony window
measurements were made and statistical analysis was
performed. The areas were studied where in the case
of implantation of a 10-mm implant, it would be necessary to perform lateral sinus floor elevation.
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rentgenowskiego z wykorzystaniem tomografii komputerowej

stosowania konwencjonalnych narzędzi obrotowych sięgał 24%,

kowych analizowana w trzech płaszczyznach dostarcza precyzyj-

[21]. Przyczyną tak dużej różnicy między tymi dwoma wartościami

wiązki stożkowej (CBCT) [2,5]. Indywidualna anatomia zatok szczę-

nych i istotnych informacji przedoperacyjnych, które często mają

istotny wpływ na sposób postepowania chirurgicznego. Charak-

terystyka cech anatomicznych zatoki szczękowej jak i wyrostka
zębodołowego oraz zależności pomiędzy nimi mające wpływ na
odtworzenie warunków kostnych w bocznych obszarach szczęki

są istotnie zróżnicowane [6]. Opierając się na tomografii komputerowej wiązki stożkowej wykonanej przed procedurą podniesienia

dna zatoki szczękowej, kiedy spodziewane są powikłania takie jak
perforacja błony Schneidera lub krwawienie niektórzy autorzy za-

lecają zmianę techniki chirurgicznej otwartego podniesienia dna
zatoki szczękowej [12].

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą
otwartą

wobec 8% w przypadku stosowania urządzeń piezoelektrycznych
może być minimalne przypadkowe uszkodzenie struktur tkanek

miękkich związane z użyciem instrumentów piezoelektrycznych.
Jest to szczególnie ważne w przypadku kruchych i cienkich struktur kostnych, ponieważ umożliwia bezpieczne i delikatne wykonanie techniki chirurgicznej [22]. Należy jednak zaznaczyć, że
uciążliwością stosowania urządzeń piezoelektrycznych podczas
zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej jest dłuższy czas

operacji [23]. Jednak w badaniach klinicznych, w których zastoso-

wano metodę metaanalizy, wdrożenie urządzeń piezoelektrycznych przy preparacji okna kostnego w porównaniu z instrumen-

tami obrotowymi nie miało istotnego wpływu na utratę implantu
w zabiegach, gdzie doszło do perforacji błony Schneidera [24].

Cel badań

Najczęstszą sytuacją w bezzębnych obszarach bocznych szczę-

Celem badań jest analiza grubości kości przedniej ściany zatoki

podniesienia dna zatoki szczękowej w celu umożliwienia implan-

otwartej podniesienia dna zatoki szczękowej.

ki jest taki zanik kości, który wymusza przeprowadzenie zabiegu
tacji [2]. Augmentacja zatoki szczękowej uważana jest za skutecz-

szczękowej w miejscu preparacji okna kostnego w procedurze

ną technikę przedprotetyczną i umożliwia powiększanie bazy

Materiał i metoda

szczękowej metodą otwartą, czyli technika okna bocznego jest

Pomiarów dokonano na podstawie CBCT szczęki wykonanej to-

cji w zaawansowanym zaniku kości szczęki w kontekście leczenia

ekspozycji: 70kV, 10mA, voksel rozmiaru 200μm. Do analizy wy-

kostnej w tych obszarach [13]. Obecnie podniesienie dna zatoki
bezpiecznym i przewidywalnym zabiegiem w procesie rehabilitaimplantologicznego [14,15].

Technika zabiegowa polega na uniesieniu płata błony śluzowej

pełnej grubości od wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem
pionowych cięć uwalniających na powierzchni policzkowej. Po

uzyskaniu dostępu do ściany kostnej zatoki szczękowej, wykonuje
się czworokątne lub owalne cięcie osteotomijne wiertłem najlepiej diamentowym o średnicy 3mm zamocowanym na wiertarce

szybkoobrotowej z ciągłym chłodzeniem sterylnym roztworem
soli fizjologicznej [16]

W badaniach dotyczących bezpieczeństwa zabiegu chirurgicznego w kontekście wielkości okna kostnego porównano dwa rozmiary okien. Małe okno kostne miało rozmiar 6 x 6 mm, podczas
gdy duże okno kostne 8 x 10 mm. W przypadku małego okna
kostnego zastosowano specjalne urządzenie do augmentacji

zatoki umożliwiające wypełnienie powstałej przestrzeni po podniesieniu błony Schneidera. W przypadku dużego okna kostnego

wykonano ręcznie augmentację zatoki. Rezultatem badania było
stwierdzenie, że bezpieczeństwo zabiegu operacyjnego nie zależy od zmniejszenia wymiarów okna kostnego [17]

Perforacja błony Schneidera jest najczęstszym powikłaniem pod-

czas podnoszenia dna zatoki szczękowej. Uważa się, że grubość

błony śluzowej zatok oraz kontury zatoki szczękowej są istotnymi czynnikami wpływającymi na częstość perforacji błony zatok

[18]. Ryzyko zapalenia zatok lub infekcji jest dwukrotnie większe
w przypadku perforacji błony Schneidera [19].

Ryzyko związane z perforacją błony Schneidera możemy jednak

modyfikować. Zastosowanie technologii piezoelektrycznej wraz
z instrumentarium ręcznym podczas wykonywania zabiegu pod-

niesienia dna zatoki szczękowej z dostępu bocznego jest skuteczną
metodą minimalizującą częstość powikłań śródoperacyjnych [20].

W analizie 69 artykułów, w tym badań prospektywnych i retrospektywnych, wykazano, że wskaźnik perforacji w przypadku
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mografem Kodak 9000. Zastosowano następujące parametry
konanych tomografii komputerowych użyto programu komputerowego CS 3D Imagining Software.

Kryterium włączenia było co najmniej jedno bezzębne miejsce
zlokalizowane w rejonie 5-go, 6-go lub 7-go zęba oraz konieczność wykonania zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej przy

zastosowaniu 10-mm implantu. Oznacza to, że wysokość wyrostka zębodołowego wynosiła 9 mm lub mniej.

Przy braku jednego zęba i przestrzeni otoczonej z dwóch stron
przez zęby, wirtualnie umieszczano implant w równej odległości

od dwóch sąsiednich korzeni zębów. Jeśli przestrzeń bezzębna
była wynikiem utraty 2 lub 3 zębów, środek implantu w miejscu
pierwszego brakującego zęba umieszczano 5 mm za korzeniem

poprzedniego zęba, a każdy następny środek implantu pozycjonowano 8 mm od środka poprzedniego implantu.

Podobną metodę wyznaczania pozycji implantów zastosowano

już wcześniej [2]. Wirtualnie umieszczano implant cylindryczny

o długości 10 mm i średnicy 4 mm, tak aby długa oś implantu
przechodziła przez środek korony protetycznej lub była maksymalnie do niego zbliżona. Implant umieszczano w okolicach

bezzębnych – okolicach zębów piątych, szóstych lub/i siódmych.
Planowano wykonanie 7-milimetrowego okna kostnego w miej-

scu brakującego zęba, co powinno pozwolić na przeprowadzenie

augmentacji zatoki szczękowej metodą otwartą. Pomiary rejestro-

wano na przekroju podniebienno-policzkowym (prostopadle do
przekroju osi zębów sąsiednich (ryc.1). W przekroju przechodzą-

cym przez środek implantu dokonano pomiaru górnego i dolnego okna kostnego, przy czym pomiar dolny pozycjonowano na
poziomie dna zatoki szczękowej. Następnie grubość kości mierzono w pozycji mezjalnej i dystalnej. Pomiary te wykonano 3,5 mm
bliżej jamy oczodołowej od dna zatoki szczękowej oraz 3,5 mm

mezjalnie i 3,5 mm dystalnie od przekroju podniebienno-policzkowego przechodzącego przez środek implantu.
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Ryc. 1 Pomiary wykonane na przekroju podniebienno-policzkowym

Analiza statystyczna

Wyniki

Wszystkie analizowane w badaniach zmienne wyrażone są

Przeanalizowano 257 bezzębnych okolic, z czego 154 okolice

malność rozkładu tych zmiennych. Weryfikację normalności

(40%) na obrazach CBCT wykonanych u mężczyzn. Wszyscy pa-

w skali różnicowej, zatem kluczowego znaczenia nabiera norprzeprowadzono testem Shapiro-Wilka. Wynik tej weryfikacji stanowił podstawę doboru odpowiednich testów statystycznych.
Pozytywnie zweryfikowana normalność umożliwiała stosowanie
testów parametrycznych.

W pierwszym etapie analizy zbadano symetrię zmierzonych cech
geometrycznych (brak znamiennej różnicy między stroną lewą

i prawą. Wykorzystując test t dla par obserwacji (w przypadkach
pozytywnie zweryfikowanej testem Shapiro-Wilka normalności

rozkładu), jak i test Wilcoxona, wszystkie wartości p przekraczały
jednoznacznie wartość klasycznego poziomu znamienności rów-

nego 0,05. Połączono w jedną grupę wartości zmierzone po stronie lewej i prawej.

Obliczenia statystyczne, których rezultatem miała być odpowiedź,

czy istnieje znamienna różnica zmierzonych cech geometrycz-

(60%) analizowano na obrazach CBCT wykonanych u kobiet, a 103

cjenci byli pomiędzy 46 a 55 rokiem życia. Pomiarów dokonano
w 257 obszarach, z czego 69 okolic (27%) to był obszar piątek, 114
(44%) – obszar szóstek i 74 okolice (29%) – obszar siódemek.

Następnie badano różnice między wymiarami okien policzko-

wych wyznaczanych w czterech „projekcjach”: góra, dół (najbar-

dziej zbliżonej do szczytu wyrostka zębodołowego), mezjalnie
i dystalnie. Zastosowano w tym celu test Friedmana, jako że wy-

miary te tworzą czwórki wartości pochodzących z pomiarów
w jednej szczęce.

Wyniki wspomnianego testu zaprezentowano na rycinach 2 do 4.

W podłożach wykresów kolumnowych umieszczono rezultaty te-

stów post-hoc, wskazujące, które z różnic wymiarów są znamienne statystycznie.

nych między kobietami i mężczyznami, przeprowadzono dla
połączonych wartości pochodzących z pomiarów wykonanych

po obydwu stronach szczęki. W analizie tej zastosowano parametryczny test t dla dwóch średnich (gdy rozkłady danej cechy
podlegały rozkładowi normalnemu) i nieparametryczny test Manna Whitneya. Otrzymane wyniki pozwoliły scalić oddzielne grupy
kobiet i mężczyzn w jedną.

Następnie zbadano, czy istnieją różnice znamienne statystycznie
między mierzonymi cechami geometrycznymi w zależności od
tego, którego obszaru szczęki dotyczą – zęba 5-go, 6-go czy 7-go.

Ponieważ weryfikacja była pozytywna, analizę okien kostnych
dla każdego z tych obszarów wykonano niezależnie. Ponieważ
w każdym obszarze mierzone cechy tworzyły jednoznaczne
czwórki wartości stosowano nieparametryczny test Friedmana.
Wyniki weryfikacji hipotez uznawano za znamienne, gdy wyzna-

Ryc. 2 Wynik testu Friedmana zastosowanego do oceny znamienności różnic wymiarów okna policzkowego dla zębów
piątych szczęki.

czone wartości p były mniejsze od klasycznej wartości poziomu
znamienności, czyli 0,05.
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Największe grubości kości okna policzkowego w okolicy zębów

Dyskusja

mniejsza średnia wartość grubości kości dotyczyła projekcji góra

W cytowanych badaniach [7,8] pomiary grubości ściany przedniej

piątych dotyczyły projekcji dół. Średnia wartość to 1,77 mm. Naj(1,03 mm). W projekcji mezjalnej średnia wartość wynosiła 1,36

mm, zaś dystalnej -1,34 mm. Różnica tych wartości jest statystycznie znamienna (p<0,0001) (ryc.2).

zatoki szczękowej wykonywano najczęściej równolegle do płasz-

czyzny poziomej, więc przecinając ścianę przednią skośnie. Jest

tylko jeden przypadek, gdy byłaby to rzeczywista grubość ściany

przedniej zatoki szczękowej. Ściana przedniej musiałaby leżeć
prostopadle do płaszczyzny poziomej. Jednak w praktyce ściana
przednia leży ukośnie w odniesieniu do płaszczyzny poziomej.

W aspekcie klinicznym najważniejszy jest najmniejszy pomiar
w tym miejscu, ponieważ chirurg dociera do błony Schneidera

najkrótszą drogą. Stąd pomiary wykonano prostopadle do zewnętrznej blaszki ściany przedniej zatoki szczękowej Pozwalają

one uzyskać najistotniejsze dla chirurga wyniki oraz umożliwiają
odniesienie zebranych danych do praktyki klinicznej. W przyto-

czonych badaniach wszędzie rozważono wykonanie dostępu
bocznego w celu podniesienia dna zatoki szczękowej, mając

pełną świadomość, że przy stosunkowo wysokim wyrostku zęboRyc. 3 Wynik testu Friedmana zastosowanego do oceny znamienności różnic wymiarów okna policzkowego dla zębów
szóstych szczęki.
Analogiczna analiza grubości kości okna policzkowego w okolicy
zębów szóstych wykazuje również największą średnią wartość
w projekcji dół. Wartość ta wynosiła 1,75 mm. Najmniejsza średnia
wartość grubości kości dotyczyła projekcji góra (1,18 mm) i była

ona zbliżona do pomiaru w projekcji mezjalnej (1,21 mm) W projekcji dystalnej średnia wartość wynosiła 1,35 mm. Różnica tych
wartości jest statystycznie znamienna (p<0,0001) (ryc.3).

dołowym rzędu ok. 7-9 mm najczęściej rozważanym zabiegiem
przez chirurga w pierwszej kolejności jest przezwyrostkowe pod-

niesienie dna zatoki szczękowej. Ma to jednak swoje uzasadnienie
kliniczne. W przypadku perforacji błony Schneidera podczas procedury zamkniętej może być konieczne przejście do procedury
otwartej, gdzie dostępem jest okno kostne w przedniej ścianie
zatoki szczękowej.

Wielkość okna kostnego jest pewnym kompromisem. Okno kostne powinno być jak najmniejsze, by zapewnić właściwe zaopatrzenie w krew materiału przeszczepowego od ściany przedniej

oraz utrzymanie kształtu augmentatu, ale na tyle duże, by możliwa była wizja oraz bezpieczne wykonanie podniesienia błony
Schneidera z augmentacją zatoki szczękowej. Duże okno kostne
wykonuje się wtedy, gdy operator spodziewa się trudnych warunków zabiegowych. Zalicza się do nich: przegrody kostne, po-

dejrzenie zrostów błony Schneidera, wąską zatokę szczękową lub

dno zatoki uformowane w kształt litery V, defekty przedniej ściany
zatoki szczękowej spowodowane ekstrakcjami oraz wcześniejsze
niepowodzenia w przeprowadzeniu procedury podniesienia dna

zatoki szczękowej [25]. W przypadku konieczności powiększenia
okna kostnego chirurg ma możliwość zwiększenia dostępu do za-

toki śródzabiegowo powiększając okno kostne w odpowiednim
Ryc. 4 Wynik testu Friedmana zastosowanego do oceny znamienności różnic wymiarów okna policzkowego dla zębów
siódmych szczęki.
Grubość kości okna policzkowego w okolicy zębów siódmych

wykazywała również największą średnią wartość w projekcji dół.
Wartość ta wynosiła 1,88 mm. Najmniejsza średnia wartość grubo-

ści kości dotyczyła projekcji góra (1,06 mm). W projekcji mezjalnej
średnia wartość wynosiła 1,14 mm, zaś dystalnej -1,33 mm. Różnica tych wartości jest statystycznie znamienna (p<0,0001) (ryc.4).

Reasumując, w każdym z przedstawionych przypadków różnice
wymiarów okna policzkowego wykazują bardzo wysoką zna-

mienność statystyczną. Wyniki testów post-hoc pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że wymiar okna wyznaczony w projekcji dół

zawsze był zdecydowanie największy. Najmniejsze z kolei wymiary
cechowały okno w projekcji góra. Niezależnie od tego, dla okolicy

którego zęba prowadzono wnioskowanie statystyczne nie uzyska-

no różnic znamiennych dla wymiarów okna policzkowego wyznaczonych mezjalnie i dystalnie.
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kierunku.

Wcześniej przytoczono dane z publikacji, gdzie grubość kości
ściany przedniej zatoki szczękowej nie była jednolita, a w obsza-

rze zębów przedtrzonowych i trzonowych malała w kierunku od
obszaru podoczodołowego do dna zatoki szczękowej oraz rosła

w kierunku przedniotylnym [9]. Otrzymane wyniki nie potwierdzają tej teorii (ryc. 2-4).

Grubość kości okna policzkowego w okolicy zębów siódmych
w projekcji dół wynosiła 1,77 mm i była to największa średnia

wartość w tej okolicy. Średnia wartość grubości kości dotyczyła
projekcji góra (1,03 mm). W projekcji mezjalnej średnia wartość
wynosiła 1,36 mm, zaś dystalnej 1,34 mm (ryc.2). W okolicy zębów

szóstych średnia grubość kości w projekcji dół wynosiła 1,75 mm.
Najmniejsza średnia wartość grubości kości dotyczyła projekcji

góra (1,18 mm). Była ona zbliżona do pomiaru w projekcji mezjalnej (1,21 mm). W projekcji dystalnej średnia wartość wynosiła 1,35

mm (ryc.3). Grubości kości okna policzkowego w okolicy zębów
siódmych w projekcji dół wynosi 1,88 mm. Najmniejsza średnia
wartość grubości kości dotyczy projekcji góra (1,06 mm). W pro-
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jekcji mezjalnej średnia wartość wynosi 1,14 mm, zaś dystalnej

i dystalnej przyjmowały wartości pośrednie pomiędzy projekcjami

Charakter rozkładu wartości w różnych projekcjach był spójny i po-

wypadające w połowie wysokości przedniej ściany zatoki szczęko-

1,33 mm (ryc.4).

wtarzalny dla każdej okolicy. Największe średnie wartości grubości
kości okna policzkowego w każdej okolicy dotyczyły projekcji dół.
Było to miejsce, gdzie ściana przednia zatoki szczękowej prze-

dół i góra. Uzasadnieniem może być zarówno miejsce pomiaru
wej, ale także przesunięcie mezjalnie lub dystalnie w stosunku do

odcinka łączącego punkty projekcji góra i dół. Obecność przegród
kostnych lub zębów występujących przed lub za obszarem anali-

chodzi w dno zatoki szczękowej, stąd może wynikać tak znaczne

zowanym także mogła wpływ na uzyskane wyniki.

grubości kości okna policzkowego były najmniejsze. Pomiar do-

nego w procedurze otwartej podniesienia dna zatoki szczękowej

zwiększenie grubości. W projekcji góra zawsze średnie wartości
tyczy zawsze tylko przedniej ściany zatoki szczękowej i był wyko-

nywany bardziej podoczodołowo w stosunku do projekcji dół.
Średnie wartości w dwóch pozostałych projekcjach - mezjalnej
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BADANIA ANKIETOWE
Prawidłowa komunikacja między lekarzem, a pacjentem jest jed-

Pacjent może wykazywać niezadowolenie z przebiegu leczenia

cjent ma do odegrania aktywną rolę w tym procesie. Zadaniem

jak ustalanie terminów wizyt mogą wywołać niepokój. Dla pełnej

nym z najważniejszych czynników sukcesywnego leczenia [1]. Pa-

lekarza jest ułatwienie mu tego. Klinicyści zachęcający do udziału

w wizycie stomatologicznej, np. poprzez poproszenie o wyraża-

nie opinii, przedstawianie odczuć i obaw związanych z leczeniem
budzą większe zaufanie u swoich pacjentów. Pozytywne wraże-

nia dotyczące osobowości dentysty korelują z lepszą akceptacją
planu leczenia przez pacjentów. Pacjent, który zastosuje się do

zaleceń będzie miał większe szanse na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów, co niesie ze sobą uczucie satysfakcji zarówno ze

strony pacjenta, jak i klinicysty [2,3]. Na komunikację składają się

trzy podstawowe czynniki -nadawca, odbiorca oraz kod – niekoniecznie muszą to być słowa, mogą to być gesty, wyraz twarzy,
spojrzenie [4]. W stomatologii szczególną rolę odgrywa komuni-

kacja niewerbalna, gdyż ze względu na zabiegowy charakter pro-

cedur dentystycznych pacjent jest wyłączony z aktywnej dyskusji
w trakcie ich trwania. Pomocne w tym może być wcześniejsze

ustalenie sygnałów i gestów, za pomocą których pacjent będzie
miał możliwość sygnalizowania swoich odczuć i potrzeb [5].

Interakcja między dentystą i pacjentem może ujawnić zjawisko
lęku lub strachu. Nie są to pojęcia równoznaczne. Strach jest reak-

na każdym jego etapie. Sytuacje nawet z pozoru nieszkodliwe
satysfakcji pacjenta poza prawidłowo przeprowadzonym leczeniem niezbędna jest również atmosfera w praktyce stomatologicznej. O komfort pacjenta w gabinecie dba nie tylko lekarz, ale

również recepcja i asysta. Osoby na tych stanowiskach powinny

być opiekuńcze i pogodne. Dla poprawy samopoczucia pacjenta
w tle może grać łagodna muzyka. Dźwięki dobiegające z gabinetu
powinny być wyciszone poprzez zamknięcie drzwi, gdyż uważa
się je za jedne z istotniejszych czynników generujących lęk. Ważne
może okazać się również maskowanie nieprzyjemnych zapachów

typowych dla otoczenia dentystycznego jak eugenol. Istotny jest

również wystrój gabinetu. Ściany praktyki powinny mieć jasne,
stonowane kolory. Poczekalnia jako jedno z kluczowych miejsc

w gabinecie powinna być wyposażona w plakaty, obrazy i czasopisma, które mogą odwrócić uwagę pacjenta od negatywnych
myśli. Zajęty przeglądaniem gazetki pacjent nie będzie miał sposobności do przypomnienia sobie złych doświadczeń z poprzed-

nich wizyt. Pacjenci powinni być przyjmowani punktualnie, aby
czas oczekiwania na wizytę był możliwie jak najkrótszy [9,10].

cją na realne zagrożenie, natomiast lęk generują bodźce, które są

Podsumowanie

się problemem w gabinetach stomatologicznych jest zjawisko

Cały zespół stomatologiczny jest odpowiedzialny za prawidłowe

matologicznym często pojawiający się wraz uczuciem niepokoju,

owocnej współpracy i sukcesywnego leczenia jest komunikacja.

bardzo trudne do zidentyfikowania. Coraz częściej pojawiającym

fobii dentystycznej. Nierealistyczny lęk związany z leczeniem stoprzerażenia, nadciśnienia został określony jako dentofobia. Lęk
dentystyczny utrudnia relację na linii lekarz-pacjent. Ze względu

na ograniczoną współpracę wizyta może być sytuacją stresogenną zarówno dla pacjenta, jak i dla klinicysty. Leczenie u pacjentów

przejawiających objawy strachu, lęku czy fobii może zakończyć

się sukcesem tylko, wtedy, jeśli będzie oparte na odpowiednim
poziomie zrozumienia, dobrej komunikacji i stopniowym podejściu do pacjenta [6,7].

Etiologia lęku jest wieloczynnikowa [8]. Milgrom i wsp. w swoich
badaniach wyodrębnili cztery grupy pacjentów objawiających się

lękiem stomatologicznym. Pierwszą z nich są osoby, które boją

się określonych, łatwych do zidentyfikowania bodźców. Kolejną

grupę charakteryzuje obawa przed katastrofą - pacjenci zaliczani
do tej kategorii boją się, że w trakcie procedury leczenia wydarzy

się niespodziewany wypadek, jak zawał serca, reakcja alergicz-

samopoczucie pacjenta na każdym etapie wizyty. Warunkiem
Przekazywane informacje powinny być dostosowane do cha-

rakteru i statusu socjo-demograficznego pacjenta [11]. Obecnie
obserwuje się wzrost poziomu świadomości i wykształcenia pacjentów, a co za tym idzie pacjenci domagają się coraz większej

wiedzy na temat ich stanu zdrowia, przyczyn, planu leczenia oraz

oczekiwanych rezultatów. W dzisiejszych czasach pacjent wła-

ściwie jest klientem. Z powodu dużej konkurencji podmiotów

stomatologicznych zarówno prywatnych, jak i publicznych może
decydować, z których usług chce korzystać. Na wybór będą miały wpływ kompetencje personelu, ale również doświadczenia

z przeszłości oraz to czy zachowano zasady prawidłowej komunikacji. Należy pamiętać o tym, że leczenia nie stanowi tylko sama
procedura, ale również właściwe, empatyczne podejście i okazanie wsparcia [12].

na, czy zadławienie. Powodem lęku u kolejnej wyodrębnionej

Materiał i metody

obawiają się utraty kontroli i wymagają większej uwagi ze strony

Narzędziem badawczym był kwestionariusz autorskiej ankiety,

personelem i chcą brać aktywny udział w planowaniu leczenia.

objęto osoby obojga płci w wieku bez ograniczeń wiekowych.

zbiorowości jest nieufność do personelu medycznego. Pacjenci

zespołu stomatologicznego. Chętnie angażują się w dyskusje z
Do ostatniej grupy zaliczamy pacjentów z uogólnionym lękiem
stomatologicznym. Osoby z tej ostatniej kategorii zazwyczaj nie

są w stanie podać konkretnych aspektów, które wywołują u nich
trudne emocje [6].

który składał się z 25 pytań zamkniętych i otwartych. Badaniem
Uzyskano 187 odpowiedzi. Grupą docelową byli pacjenci różnych
gabinetów zrzeszający się na grupach na portalu społecznościo-

wym Facebook. Badanie przeprowadzono w formie internetowej,
anonimowej ankiety. Badanie ankietowe zawierało pytania doty-
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czące relacji ankietowanych z zespołem stomatologicznym. Ankietowani odpowiadali również na pytania dotyczące lęku przed
dentystą w celu zbadania u nich zjawiska dentofobii i wpływu re-

lacji pacjenta z dentystą i atmosfery w gabinecie na pojawienie
się tej dolegliwości. W formularzu pojawiły się również pytania

dotyczące danych demograficzno-społecznych. Uzyskane wyniki
w badanej zbiorowości porównywano pomiędzy grupami i pod-

34,2%

dano analizie statystycznej. Udział w badaniu był dobrowolny.

Wyniki
65,8%

Wśród ankietowanych było 175 kobiet (93,6%) i 12 mężczyzn
(6,4%).

39,6% ankietowanych posiada wykształcenie średnie, 33,2% wyż-

sze, 15,5% niepełne wyższe, 6,4% podstawowe, 5,3% zasadnicze
zawodowe.

Większość badanych- 73,8% korzysta z placówek prywatnych.
26,2% z publicznych poradni stomatologicznych.

26,2% ankietowanych odwiedza dentystę co pół roku, 25,1% co

3-6 miesięcy, 22,5% raz na rok, natomiast 6,4% raz na dwa lata,
a 19,8% rzadziej niż raz na dwa lata.

NIE

6,4%
22,5%

TAK

Czy ma Pan/Pani stałego lekarza dentyste?
187 odpowiedzi
Na pytanie, czy odczuwa Pan/Pani lęk przed wizytą u dentysty –

26,2%

165 uczestników badania odpowiedziało twierdząco. Dla 38% jest

to silny lęk, dla 26,7% łagodny, a 23,5% określa poziom lęku jako
umiarkowany. Natomiast 11,8% badanych nigdy nie odczuwa

19,8%

lęku u dentysty.

25,1%

23,2%
38%
Co 3-6 miesięcy

Co półroku

Raz na rok

Raz na 2 lata

Rzadziej

Jak często chodzi Pan/Pani do dentysty?
187 odpowiedzi

26,7%

Stałego lekarza prowadzącego posiada 65,8% ankietowanych. Ba-

11,8%

dani, którzy w tym pytaniu zadeklarowali przeciwne stanowisko
zostali dodatkowo zapytani o przyczynę braku stałego dentysty.
Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią były złe doświadczenia

w trakcie leczenia, które skłaniały ich do zmiany lekarzy prowadzą-

cych- taką przyczynę podało, aż 52,6% badanych. Inne powody
zmiany dentysty prowadzącego wskazane przez ankietowanych
to szukanie najtańszych usług (15,4%), utrata zaufania (7,7%), wy-

bieranie gabinetu z najszybszym terminem wizyty, częsta zmiana

miejsca pobytu, duży wybór dentystów w przychodni, trudny dostęp do stomatologa.

Nigdy

Łagodny

Umiarkowany

Silny

Czy odczuwa Pan/Pani lęk przed wizytą u dentysty? Jaki?
187 odpowiedzi
Połowa ankietowanych (50,6%) jako przyczynę lęku podaje złe

doświadczenia z przeszłości związane z bolesnym leczeniem.
U 7,7% badanych lęk wywołany jest przez odgłosy wierteł lub
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innej aparatury, taka sama liczba badanych podaje, że przyczyną

jest pozbawiony empatii, niemiły i niewzbudzający zaufania lekarz.

20

1

Dla 6,5% powodem odczuwania lęku w trakcie leczenia stomatologicznego jest nieprzyjemny zapach gabinetu, a dla 15 wstyd

19

2

związany z stanem zębów, braki w uzębieniu. U części badanych

odczucie lęku jest potęgowane przez konieczność rozmowy z lekarzem dentystą.

18

3

Na pytanie czy słyszał Pan/Pani o pojęciu dentofobia - 114 (61%)
ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 73 (39%) przecząco.

12

Poziom strachu

4

20
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6

16

7

39%
61%

26
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Liczba osób
W skali 1-5 oceń wagę poniższych cech, które powinien posiadać dentysta , którego poleciłby/-aby Pan/Pani znajomemu/rodzinie? Gdzie 1 oznacza najmniej a 5 najwiecej
Ankietowanych poproszono również o określenie wagi cech, któ-

re powinien posiadać dentysta, którego poleciliby znajomemu

NIE

TAK

Czy szyszał/a Pan/Pani o pojęciu dentofobia?
187 odpowiedzi
W jednym z pytań badani zostali poproszeni o opisanie poziomu

strachu przed dentystą w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak
lęku, a 10 silny strach przed wizytą w gabinecie stomatologicznym. Dane prezentują się następująco:
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i rodzinie. Gdzie 1 oznaczało najmniej, a 5 najwięcej.

Według ankietowanych najważniejszą cechą u dobrego stomato-

loga jest doświadczenie. Dla pacjentów równie ważna jest delikatność, a także uczciwość, życzliwość i uprzejmość. Najmniej ważne

dla badanych jest wykształcenie, czyli tytuły naukowe, specjalizacje i kursy uzyskane przez stomatologa.

Na pytanie czy lekarz przedstawia plan leczenia twierdząco odpowiedziało ponad 70% przecząco zaś 30%
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Prawie 79% pacjentów przyznało, że posiada zaufanie do swojego
dentysty.

29,4

21,4%

70,6%
78,6%

NIE

TAK

Czy dentysta przedstawia Panu/Pani plan leczenie przed wizytą?
187 odpowiedzi
Podobny rozkład procentowy odnotowano w pytaniu czy denty-

sta poświęca czas pacjentowi po zakończonej wizycie, aby omówić dalsze leczenie. Twierdząco odpowiedziało prawie 80% ankietowanych, przecząco 20%.

NIE

TAK

Czy ma Pan/Pani zaufanie do swojego lekarza dentysty?
187 odpowiedzi
84,5 % respondentów uznało, że ich dentysta jest cierpliwy. Pytani o inne cechy swojego lekarza 66,3 % przyznało, że ich lekarz

pomaga im uporać się ze stresem. Tylko 7,5% ankietowanych ma
problem z komunikacją ze swoim lekarzem gdyż 92,5 % uważa, że
ich dentysta mówi zrozumiale.

15,5%

20,3%

79,7%

84,5%

NIE

NIE

TAK

TAK

Czy ma Pan/Pani dentysta jest cierpliwy?
187 odpowiedzi

Czy po zakończeniu wizyty dentysta poświęca Panu/Pani
jeszcze trochę czasu w celu omówienia zabiegu i przedstawienia dalszego planu leczenia?
187 odpowiedzi
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1

2

3

4

5

100

33,7%
50

66,3%
0
Atmosfera w gabinecie

Koszt usługi

100

50

NIE

TAK

Czy ma Pan/Pani dentysta pomaga uporać się ze stresem, np.
żartując lub stosując przerwy podczas wykonywania zabiegu?
187 odpowiedzi

0
Wystrój wnętrz

Renoma gabinetu

100

7,5%

50

0
Zakres usług

W skali 1-5 oeceń wagę poniższych cech w wyborze gabinetu
stomatologicznego. Gdzie 1 oznacza najmniej a 5 najwięcej

92,5%

NIE

61% ankietowanych sprawdza opinie o gabinecie na portalach
internetowych.

TAK

Czy ma Pan/Pani dentysta mówi zrozumiale?
187 odpowiedzi
Największą wagę przy wyborze gabinetu odgrywa atmosfera, nieco mniej ważny dla pacjentów jest dla nich zakres usług jakie ofe-

ruje wybrany gabinet. Renoma gabinetu i koszt usług nie jest dla
nich najważniejsza, natomiast wystrój gabinetu ma najmniejsza
wagę przy podejmowaniu decyzji.
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W pytaniach dotyczących pracy gabinetu 88,2 % ankietowanych
przyznało, że mogą liczyć na miłe powitanie. Na trudności z ustala-

niem wizyt napotkało się 38,5% ankietowanych, jednak większość,

bo 61,5% respondentów nie doświadczyła takich problemów.
55,6% respondentów oświadczyło, ze wizyty odbywały się punktualnie, natomiast opóźnień doświadczyło 44,4 ankietowanych.

39%
11,8%

61%

88,2%

NIE

TAK

Czy przed wizytą u swojego dentysty sprawdza Pan/Pani opinie na portalach internetowych?
187 odpowiedzi
Tylko 3,7% ankietowanych zapytanych o współpracę zespołu stomatologicznego oceniło ją poniżej 4 punktów, 8 punktów i więcej
przyznało aż 76% ankietowanych.
7

Ocena współpracy (1-bardzo źle - 10-bardzo dobrze)
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Czy po przyjściu do gabinetu stomatologicznego może Pan/
Pani liczyć na miłe powitanie?
187 odpowiedzi

61,5%
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Liczba osób

W skali 1-10 oceń współprace całęgo zespoł stomatologicznego w swoim gabinecie. Gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 10
bardzo dobrze
187 odpowwiedzi

66

TAK

38,5%

11

6

NIE

NIE

TAK

Czy spotkał się Pan/Pani z trudnościami w ustaleniu wizyty
do swojego stomatologa?
187 odpowiedzi
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23,5%

44,4%
55,6%
76,5

NIE

NIE

TAK

Czy wizyty w gabinecie odbywały sie punktualnie?
187 odpowiedzi

Czy przeszkadzają Panu/Pani rozmowy prywatne pomiędzy
członkami zespołu stomatologicznego?
187 odpowiedzi

W komentarzu do ankiety pacjenci zwracali uwagę na to, że nie

lubią jak w czasie wizyty dentysta rozmawia z asystą o prywatnych sprawach, akceptują natomiast jeśli stomatolog komentuje
przebieg zabiegu lub tłumaczy coś asyście, ponieważ mają wtedy
pewność, że prowadzący zabieg skupia się na jego wykonaniu,

mimo tego na pytanie czy Pani/Panu przeszkadzają prywatne rozmowy miedzy personelem odpowiedzi “tak” udzieliło tylko 23,5%,

Wnioski
1.

Najczęstszą przyczyną odczuwania lęku w trakcie wizyty jest

2.

Nieprawidłowe podejście zespołu stomatologicznego do

natomiast zdecydowanej większości bo aż 76,5% rozmowy te nie
przeszkadzają.

TAK

3.
4.

ból związany z leczeniem.

pacjenta może generować u niego odczucie strachu, lęku
czy fobii.

Najważniejszą cechą dobrego dentysty według pacjentów
jest doświadczenie i delikatność.

Atmosfera w gabinecie ma największy wpływ na decyzję pacjenta odnośnie wyboru placówki.
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Z INNEJ PERSPEKTYWY

Świat ludzi, to świat emocji – można by dodać: na szczęście.

naśladowania mimicznej, pantomimicznej i wokalnej ekspresji

nych), radzimy sobie z nimi lepiej lub gorzej, na niektóre jest więk-

emocji”.

Część z nich czasem trudno nam zaakceptować (u siebie i u in-

sze przyzwolenie społeczne, inne – jak się uważa – powinny być
okazywane raczej w przestrzeni prywatnej. Można sądzić, że bez

złości, smutku czy strachu żyłoby nam się łatwiej, a równocześnie
wiemy, że każda z emocji jest potrzebna. Emocje pełnią ważne

funkcje, począwszy od zachowania gatunku, do budowania
i podtrzymywania więzi społecznych. Nadmiar każdej emocji, jak
i jej niedobór mogą mieć poważne skutki dla jakości życia oraz
zdrowia jednostki. Z jednej strony są więc tak potrzebne, z drugiej

– sztuka ich „obsługi” wcale nie jest prosta. O emocjach powie-

dziano i napisano wiele, a współczesna nauka wciąż się nimi zajmuje i dostarcza kolejnych ciekawych odkryć i wiedzy. Tym razem
chcemy wziąć na celownik zarażanie efektywne (zarażanie emo-

cjonalne; terminów tych będziemy używali zamiennie). Zarażanie

afektywne to proces, w wyniku którego stan afektywny jednej
osoby i wynikające zeń zachowania wywołują podobne emocje

i zachowania u drugiego człowieka. Zgodnie z definicją stworzoną przez Elaine Hatfield jest to „tendencja do automatycznego

innych osób, co w konsekwencji prowadzi do przejmowania ich
Na możliwość występowania takiego zjawiska zwracano uwagę
już ponad 100 lat temu – zauważał je Darwin, zauważał i Jung. Jed-

nak dopiero w latach 90-tych XX wieku doczekało się pierwszego
opracowania. Dokonała go cytowana powyżej Elaine Hatfield,

profesor psychologii społecznej na Uniwersytecie Hawajskim,
wraz ze współpracownikami. Od tamtej pory zarażanie afektywne znajduje się w kręgu zainteresowania psychologów, również
w Polsce. Powstało i wciąż powstaje wiele badań i opracowań poświęconych temu zagadnieniu, a naukowcy prowadzą dyskusje

co do poszczególnych jego elementów, nazewnictwa, definicji
– siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie w ramach tego artykułu przedstawić wszystkich stanowisk i osi tych sporów.

Co jednak jest tak niezwykłego w zarażaniu emocjonalnym? Intuicyjnie przecież wiemy, że emocje są „zaraźliwe”, a obserwacje
tę potwierdza nawet język, choćby w takim zwrocie jak „zaraźliwy
śmiech”. Można też założyć, że jeśli mamy do czynienia z osobą

zdenerwowaną, która na nas krzyczy, z dużym prawdopodobień-

Streszczenie

Abstract

Artykuł przybliża zagadnienia związane z mechanizmem znanym jako zarażanie afektywne (zarażanie
emocjonalne). Pokazuje on, w jaki sposób ten automatyczny proces może wpływać na budowanie relacji
z pacjentem i kreowanie swojego wizerunku w oczach
pacjenta.

The article introduces the issues related to the mechanism known as affective contagion (emotional contagion). It shows how this automatic process can change
into building a relationship with the patient and creating an image in the eyes of the patient.
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stwem odpowiemy podobnym stanem emocjonalnym. Tymcza-

Powszechnie uważa się (chociaż trzeba zauważyć, że i wokół tego

zwraca głównie sposób, w jaki do takiego zarażania dochodzi.

dwuetapowy. W pierwszym z nich dochodzi do nieświadomego

sem w przypadku omawianego zagadnienia uwagę naukowców
Przez długi czas było ono bowiem traktowane jako bliżej nieokreślony rodzaj, a może element empatii. Dziś wiemy już, że zarażanie

afektywne nie jest tym samym, czym empatia – są to powiązane
ze sobą, ale odmienne zjawiska. Empatia to zdolność do zrozumienia psychicznego i emocjonalnego stanu drugiego człowieka. Obserwując jego zachowanie, traktujemy je jako wskazówkę

co do tego, jak ta osoba może się czuć. Empatyzując, mamy też
świadomość tego, skąd „wziął się” nasz stan emocjonalny – jest on
wynikiem wczuwania się w położenie innej osoby. Empatia naj-

częściej wymaga zaangażowania procesów poznawczych, takich

jak choćby wnioskowanie, wyobrażanie. W rozwoju psychicznym
pojawia się w późniejszym wieku, jako że wymaga odróżnienia „ja”
i „nie-ja”. Tymczasem zarażanie emocjonalne nie wymaga takiego

rozróżnienia, wobec czego podlegają mu już niemowlęta. Stając
się odbiorcą „zarażania”, często w ogóle nie uświadamiamy sobie,
jakie jest źródło naszego nastroju – udział świadomych procesów
poznawczych jest zazwyczaj niewielki i przebiega poza kontrolą.

Jak wspomniano, zarażanie emocjonalne możliwe jest już w przypadku noworodków. Wielu rodziców zauważa, że płacz jednego

niemowlęcia skutkuje płaczem innego, znajdującego się w pobliżu. Pierwsze badania na ten temat prowadzono już na początku
lat 70-tych przez Simnera. Udowodniono również, co wydaje się
szczególnie ciekawe, że płacz noworodków nie był reakcją na hałas jako taki. Kiedy generowano dźwięki o podobnym natężeniu,

które jednak nie były płaczem, wówczas reakcja nie pojawiała się.
Idąc dalej, reakcja na płaczące obok niemowlę była silniejsza niż

na płacz małego szympansa lub własny – nagrany wcześniej na
taśmę. I ostatnia ciekawostka z cytowanych badań: płacz „pierw-

szego” niemowlęcia i tego, które zostało nim „zarażone” był równie silny; dorosła osoba nie była w stanie oszacować, które z dzieci
rozpłakało się jako pierwsze.

toczy się naukowa dyskusja), że zarażanie afektywne to proces
naśladowania ekspresji nadawcy. W drugim zaś naśladownictwo

to generuje doświadczenie emocjonalne odbiorcy. Aby zrozu-

mieć istotę tego mechanizmu, warto przywołać dwa zjawiska,
które muszą zostać aktywowane.

Pierwsze z nich to mimikra emocjonalna. Jest ona elementem
mimikry motorycznej lub behawioralnej. Zwrócono na nią uwagę

już wiele lat temu, a badacz Adam Kendon zgromadził nagrania,
które oglądane w zwolnionym tempie pokazują, że osoby po-

zostające w interakcji, przyjmują podobną postawę ciała, wyraz
twarzy, gestykulację. Inne badania wykazały, że jesteśmy skłonni
imitować czyjś sposób mówienia – melodię, pauzy, a nawet sposób nabierania do ust jedzenia czy gesty, takie jak na przykład po-

cieranie twarzy. Wykazano to w serii eksperymentów, jak również
to, że osoby badane nie zdają sobie z tego najczęściej sprawy.

Pozwala to założyć, że jest to proces automatyczny, niepodda-

wany świadomej kontroli. Nazywane jest to efektem kameleona,
a na gruncie polskiej psychologii zjawisko to bada dr Wojciech
Kulesza z Uniwersytetu SWPS. Mimikra emocjonalna to z kolei na-

śladowanie zachowań wyrażających emocje, mówiąc inaczej, to
imitowanie ekspresji emocjonalnej innej osoby. Najczęściej będą

się tu mieściły reakcje mimiczne, a więc aktywacja konkretnych

mięśni twarzy towarzysząca odczuwaniu radości, złości, strachu
itd. Badacze zwracają jednak również uwagę na istnienie mimikry

wokalnej. Analiza około tysiąca zarejestrowanych nagrań pozwoliła zauważyć, że klienci i pracownicy centrum telefonicznej obsługi klienta imitowali swoje głosowe ekspresje emocjonalne. Jest to

bardzo ważne z punktu widzenia pracy rejestratorek, które dzięki
świadomości swoich stanów emocjonalnych i tego, jak się one

manifestują, mogą intencjonalnie wpływać na stan emocjonalny
dzwoniących pacjentów.

Mimikra emocjonalna nasuwa poniekąd skojarzenia z dzieckiem,
które po upadku lub zranieniu w automatycznym odruchu patrzy

na rodzica. Z jego reakcji wnioskuje, co tak naprawdę się wydarzyło i na ile sytuacja jest poważna. Czytający te słowa rodzice małych dzieci zapewne zgodzą się, że emocje wyczytane na twarzy
dorosłego często warunkują, czy dziecko rozpłacze się czy będzie
bardziej skłonne zachować spokój.

Drugim elementem umożliwiającym zaistnienie zarażania emo-

cjonalnego jest tzw. hipoteza mimicznego sprzężenia zwrotnego.

Mówi ona o tym, że przyjęcie określonego wyrazu mimicznego
może wygenerować konkretną emocję, która temu wyrazowi
odpowiada. Opisano to w jednym z klasycznych badań: uczest-

nicy eksperymentu mieli za zadanie oceniać poziom śmieszności
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pokazywanych im zdjęć. Przedtem podzielono ich na dwie grupy.

jak rejestratorka zwraca się do stałych pacjentów, widać było, że

wodowało to skurcz mięśni jak przy uśmiechu), druga – w ustach

towi zarzucić, ale miałem wrażenie, że lekarz jest podminowany”.

Połowa badanych miała za zadanie trzymać ołówek w zębach (po-

(skurcz mięśni jak przy złości). Ci pierwsi oceniali poziom humoru wyżej. Hipotezę tę badano także w odniesieniu do pacjentów
depresyjnych. Precyzyjnie ustalono, które mięśnie odpowiadają
za mimiczny wyraz niepokoju. Wstrzykiwano w nie botoks, aby

je „usztywnić”. Drugiej grupie pacjentów aplikowano placebo.
W grupie poddanej działaniu botoksu zauważono obniżenie wy-

ników na wystandaryzowanej skali oceny depresji. Należy dodać,

że badani zostali wcześniej starannie dobrani. Naukowcy przewidzieli ewentualne głosy krytyczne na temat tego, że wykonanie

zabiegu z zakresu medycyny estetycznej może polepszyć nastrój.
Wybrano więc osoby dla których wygląd nie stanowił wartości
i które średnio od 16 lat cierpiały na nawracające epizody depre-

sji. Podsumowując: jesteśmy skłonni nieświadomie odtworzyć na

własnej twarzy wyraz mimiczny emocji drugiej osoby i na tej podstawie poczuć (wygenerować) tę emocję u siebie, zupełnie tego
nie kontrolując.

Zarażanie emocjonalne, jak wspomniano, jest mechanizmem
automatycznym, a wpływ na jego zaistnienie ma wiele czynni-

ków. Wyobraźmy sobie sytuację, w której oglądamy horror. Sam
w sobie stanowi on poten-

cjalne źródło silnych emocji.
Na ich natężenie może jed-

nak wpływać dodatkowo stan
afektywny osoby, która towarzyszy nam podczas seansu.
Nasz własny strach będzie

więc uzależniony od działania

dwóch czynników – samego

filmu oraz reakcji emocjonal-

nej współtowarzysza. Okazuje
się jednak, że nie jest to takie

proste. Dochodzi do tego kolejny czynnik – w jakiej relacji

oni z chęcią tu przychodzą”, „Właściwie trudno coś temu kontak-

Podobnie jest w odniesieniu do rozmów telefonicznych – często

pacjent lepiej zapamiętuje nawet nie to, co zostało powiedziane,
ale to, jaki stan emocjonalny towarzyszył mu podczas kontaktu.
Przywiązujemy do tego dużą wagę podczas szkoleń dla rejestra-

torek i asystentek, pokazując im, jak wiele w rozmowie zależy od
tego jak coś zostało powiedziane.

Wiedzę o zarażaniu emocjonalnym można więc stosować
świadomie, aby kształtować relacje z pacjentami, zyskiwać ich

zaufanie i budować w ich oczach swój autorytet. Obrazuje to
poniższy przykład z niedawnej wizyty prowadzonej w ramach pro-

jektu Tajemniczy Pacjent. Lekarz, po wykonaniu szeregu zdjęć wewnątrzustnych, zaprosił pacjenta do biurka, aby zaprezentować je
i szczegółowo omówić. Jak się zorientowaliśmy, jest to element
wprowadzonego w tej klinice standardu postępowania, który re-

komendujemy i którego uczymy. Omawianie wraz z pacjentem
zdjęć stanowiło najważniejszy punkt wizyty konsultacyjnej – jej
oś, dzięki której uruchomione zostałoby zaangażowanie pacjen-

ta i jego motywacja. Dodatkowo klinika prosiła o przesunięcie
wizyty o godzinę później, na co pacjent zgodził się warunkowo,

zaznaczając, że tuż po ma

spotkanie służbowe, więc liczy, że wszystko odbędzie się

punktualnie. Pierwszym problemem okazał się komputer,

który odmówił współpracy
z ekranem. Pomimo kilku
prób, nie udało się go rozwią-

zać. Lekarz poprosił asystent-

kę o przyniesienie innego
komputera. Prośba została
spełniona szybko, co dawało

nadzieję na rychły powrót do

założonych działań. Niestety

pozostajemy z daną osobą. Intuicyjnie wyczuwamy bowiem, że

nowy sprzęt nie miał wymaganego wejścia i nie można było od-

rej czujemy wrogość. Okazuje się, że aby zarażanie emocjonalne

– tym razem miała ona zorganizować czytnik kart. Zanim udało się

inaczej odbieramy strach przyjaciela, a inaczej – osoby, do któ-

spełniało swoją rolę, a więc budowało pozytywne relacje między
ludźmi, już na wstępie musi być ona co najmniej neutralna. Zdaje

się, że tak właśnie najczęściej dzieje się w kontakcie pacjenta ze
stomatologiem.

Pytanie, które nasuwa się w tym miejscu, brzmi: jakie ma to znaczenie w codziennym funkcjonowaniu praktyki stomatologicz-

nej? Wiemy, że praca w niej wychodzi daleko poza pracę z zębami.

Żartujemy czasem na szkoleniach, że to byłoby bardzo proste – le-

czyć kompleksowo zęby w sposób zgodny z najlepszą wiedzą medyczną, w oparciu o całe swoje doświadczenie. Tyle że na drodze

do realizacji tego celu często staje człowiek, który te zęby ze sobą
do gabinetu „przynosi”. A – jak wspomniano we wstępie – gdzie
człowiek, tam i emocje. Patrząc z perspektywy psychologicznej,

trudno wyobrazić sobie, że można przekonać pacjenta do kompleksowego leczenia, do wyboru najlepszych rozwiązań i do zbu-

dowania w jego oczach swojego autorytetu bez udziału emocji.
Nasze rozmowy z pacjentami pokazują, jak duże znaczenie ma dla

nich właśnie stan emocjonalny, którego doświadczają w gabine-

cie. „Dobrze się tam czułam. Od lekarza emanował taki spokój, że
wiedziałam, że zrobi to dobrze”, „Z przyjemnością obserwowałam,
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czytać danych z karty. Lekarz ponownie zwrócił się do asystentki
zaprezentować pacjentowi zdjęcia, minęło dobrych kilka minut.

Lekarz początkowo sprawiał wrażenie trochę podenerwowanego

całą sytuacją. Trudno się dziwić, kłopoty pojawiły się niespodziewanie, a do tego zapewne czuł presję czasu, mając dodatkowo
świadomość, że pacjent „poszedł na rękę”, zgadzając się na przesunięcie wizyty. Zdaje się jednak, że mimo wszystko lekarz miał
dość łatwy dostęp do swoich emocji, bo bardzo wprost powie-

dział: „Wie pan, nie lubię, gdy sprzęty odmawiają posłuszeństwa.
Wiem, że zależy panu na czasie, a w takich sytuacjach czuję, że

on bez sensu ucieka”. Wypowiedzenie tych słów i uspokojenie ze
strony pacjenta, że nic się nie stało, pozwoliło obydwu osobom

zachować neutralny stan emocjonalny. Przystąpiono w nim do
omawiania zdjęć, dzięki czemu pacjent naprawdę bardzo zaan-

gażował się w rozmowę i przebiegała ona płynnie i efektywnie.
Można sobie wyobrazić sytuację, w której te kłopoty sprzętowe

zniecierpliwiłyby pacjenta, a poirytowanie lekarza, manifestowane
w tonie głosu, gestach i mimice, a pozornie ukrywane spotęgowałoby ten nieprzyjemny stan emocjonalny. Występując regularnie w roli pacjentów, mamy swoje doświadczenia związane
z transferem emocji w relacjach w gabinecie. Często ma on miej-
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sce wtedy, gdy lekarz czy inny pracownik wchodzi w interakcję

dostrzegamy rozdźwięk pomiędzy komunikatem werbalnym („Co

(co może mieć różne przyczyny i najczęściej nie mają one żadne-

cy być wynikiem nieprzyjemnej rozmowy z asystentką), to raczej

z pacjentem, pozostając w negatywnym stanie emocjonalnym

panią do mnie sprowadza?”) a niewerbalnym (ton głosu mogą-

go z tym pacjentem związku), ale wydaje mu się, że profesjonalizm

podświadomie zaufamy temu drugiemu. I możliwe – jak pokazuje

pozwoli ten stan „ukryć”. Jedną z właściwości komunikacji niewer-

niniejszy artykuł – że zarazimy się nieprzyjemnym afektem.

balnej, z której warto zdawać sobie sprawę, jest fakt, że czerpiemy

Warto mieć świadomość takich mechanizmów i – na ile to moż-

z niej o wiele więcej informacji niż nam się zdaje. Kiedy natomiast

liwe – wykorzystywać je dla obopólnej korzyści, bo niewątpliwie
dobra, pogłębiona relacja służy zarówno lekarzowi, jak i jego pacjentom.
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Z INNEJ PERSPEKTYWY

Reklamy na Facebooku i Instagramie

ny, stwarza ogromne możliwości. W Polsce Facebook jest jednym

Korzystając z Facebooka czy Instagrama jako osoba prywatna,

la na dotarcie do praktycznie wszystkich grup ludzi – od matek

w oparciu o kilka czynników – m. in. nasze zainteresowania, strony

zamieszkujących duże miasta w naszym kraju. Korzystanie z płat-

system reklamowy nie jest idealny, ale odpowiednio wykorzysta-

brak wiedzy na temat możliwości jakie one oferują jest stratą dla

z najbardziej popularnych mediów społecznościowych i pozwa-

jesteśmy stale bombardowani reklamami. Wyświetlane są one

z dziećmi, poprzez przedsiębiorców aż do mężczyzn w wieku 50+

jakie odwiedzamy, dyskusje i treści, w jakie się angażujemy. Ten

nej reklamy nie musi być dobrym rozwiązaniem dla każdego, ale

Streszczenie
Obecnie większość firm prowadzi komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tworzenie
skutecznych treści wymaga świetnego zrozumienia
odbiorcy, kreowania angażujących tekstów i formatów
wizualnych oraz znajomości narzędzia, jakim jest np.
Facebook lub Instagram. Czy to wystarczy by osiągnąć
sukces? Z tego artykułu dowiesz się czy powinieneś
prowadzić płatne działania reklamowe w systemie Facebook Ads.

biznesu.
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Dlaczego warto być obecnym?

Twój profil obserwują tylko twoi znajomi?

Za pomocą mediów społecznościowych możemy zwiększyć czę-

Prowadzisz profil gabinetu na Facebooku, ale wśród 300 fanów

obecnej bazy klientów. Post na Facebooku może zachęcać lub

w pierwszej kolejności postawić na zbudowanie bazy odbiorców.

stotliwość umawiania powtórnych lub kontrolnych wizyt wśród
przypominać o wizycie kontrolnej, o której pacjent mógł zapo-

mnieć lub odłożył ją na później. Tym samym sposobem możemy
zachęcić obecnych pacjentów do umawiania się na nowe zabiegi
z naszej oferty, posługując się postem informacyjnym lub materia-

większość stanowią znajomi i rodzina? Oznacza to, że musisz

Możesz to osiągnąć zachęcając wszystkich obecnych pacjentów
w gabinecie do obserwowania fanpage lub docierać do nowych,
dzięki odpowiednio skonfigurowanej reklamie.

za pośrednictwem Facebooka możemy dotrzeć do mieszkańców

Twoją specjalnością jest stomatologia estetyczna?

ściowe to także świetne miejsce do budowania pozycji na rynku.

Jesteś ekspertem w swojej dziedzinie i wykonujesz prace z zakre-

nia komunikacja może pomóc nam to szybciej osiągnąć, nawet

wszystkim komunikat wizualny, dlatego usługi estetyczne można

łem ze Stories. Jeśli dopiero rozpoczynamy budowanie gabinetu,
naszego miasta o konkretnej charakterystyce. Media społecznoJeśli chcemy być postrzegani jako gabinet premium, odpowiedwśród tych osób, które jeszcze nie są pacjentami.

Facebook i Instagram stwarzają ogrom możliwości. Najważniejsze,
by ustalić jaki jest cel, a później konsekwentnie go realizować.

Kiedy warto inwestować w reklamę na Facebooku?
Oprócz prowadzenia codziennej aktywności w mediach społecznościowych, jest kilka momentów, w których warto zainwestować

w płatną reklamę Facebook Ads. Jeśli jedna z poniższych sytuacji
opisuje Twoje działania – czas na wykorzystanie tego kanału.

Tworzysz treści, ale masz małe zasięgi?
Wideo z wirtualnym spacerem po gabinecie, merytoryczne wpisy,

infografiki czy opisy zabiegów. Samo tworzenie treści nie wystarcza. Facebook generuje zyski z reklam, dlatego osiąganie dużych

su stomatologii estetycznej? Media społecznościowe to przede
skutecznie promować za ich pośrednictwem.

Chcesz budować pozycję lidera na rynku?
Gabinet czy klinika działa bez zastrzeżeń, Twoje nazwisko jest zna-

ne i szanowane wśród pacjentów i kolegów po fachu. Jeśli jednak

chcesz budować lub utrzymać pozycję lidera w branży, musisz
o sobie regularnie przypominać. W tym przypadku najlepiej

oprzeć reklamę o edukację, metamorfozy czy pokazanie sposobu
pracy „od kuchni”.

Chcesz docierać do nowych pacjentów?
Pandemia spowodowała, że grafik tak pełny jak dawniej? Jeśli

chcesz wykorzystać Facebooka do zwiększania zysku w gabinecie
– reklamy są do tego najprostszą drogą.

zasięgów tylko w oparciu o dobre treści jest prawie niemożliwe.

Jakie cele realizuje reklama na Facebooku?

się zasadą – 20% środków i czasu poświęcamy na tworzenie treści,

Reklamy na Facebooku nakierowane są na kilka celów. Najczęściej

da Twoje zaangażowanie w szerokie dotarcie ze stworzonymi już

•

Ruch – ilość przejść na stronę gabinetu z reklamy na Face-

•

Kontakt telefoniczny – bezpośrednie wykonanie telefonu do

W prowadzeniu działań marketingowych powinniśmy kierować

a pozostałe 80% na ich dystrybucję. Jak w tym momencie wyglątreściami?
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wykorzystywanymi są:
booku.

gabinetu.
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•

Zasięg – docieranie do jak największej ilości użytkowników

ma też czas trwania kampanii. Nie powinna ona trwać krócej niż

•

Kontakt na Messengerze – wpisywanie zapytań do firmowe-

wać odbiorców. W pracy z gabinetami stomatologicznymi za-

•

Facebooka.

go Messengera.

Konwersja – np. umówienie wizyty on-line.

Cele reklamowe dobieramy w zależności od usług czy treści jakie

promujemy, sposobu ich komunikowania, budżetu, a nawet jakości i funkcjonalności strony Twojego gabinetu.

Czy mogę samodzielnie ustawiać reklamy na
Facebooku?
Tak, pod kilkoma warunkami. Na samym początku warto zadać

sobie pytanie – czy opłaca mi się zajmować reklamowaniem na
Facebooku? Ekosystem reklamowy Facebook Ads to narzędzie,
które pozwala na osiąganie wyników, pod warunkiem jego dobrej

znajomości teoretycznej oraz praktycznej. Stomatolog w pierw-

szej pracy po studiach nie będzie w stanie wykonać z identycznym rezultatem niektórych zabiegów jak osoba z 10 letnim doświadczeniem. Podobnie jest w przypadku planowania kampanii
płatnych. Jeśli chcesz efektywnie wydawać środki, musisz przygo-

tować się na poświęcenie czasu i naukę poprzez eksperymenty.
W wielu przypadkach znacznie lepiej jest zlecić te działania profe-

tydzień, by system reklamowy mógł odpowiednio zoptymalizozwyczaj polecamy rozpoczęcie działań od kwoty minimum 500
zł i prowadzenie jednej kampanii przez okres minimum dwóch
tygodni.

Reklamy na Facebooku i Instagramie a zysk gabinetu
Wchodząc w techniczne aspekty reklam bardzo łatwo stracić
z oczu nadrzędny cel dla każdej reklamy, czyli zwiększanie zysków

gabinetu. Rozmawiając ze stomatologami, staram się przybliżyć
najłatwiej osiągalny cel – aktywizację obecnej bazy pacjentów.
Właściciele gabinetów dobrze wiedzą, że dużo łatwiej jest utrzymać obecnego pacjenta niż pozyskać nowego. Osoby, które już

dziś umawiają wizyty są największym potencjałem firmy. Przypominając o regularnych wizytach kontrolnych, pokazując nowe za-

biegi, czy po prostu informując o swojej obecności, sprawiamy,
że większa ilość obecnych pacjentów umówi kolejną wizytę. Jeśli

takie działanie wykona w ciągu roku choć 5% obecnej bazy pacjentów, pozwoli to na znaczący wzrost przychodów.

sjonalnym agencjom marketingowym.

Social media w branży stomatologicznej

profil, pamiętaj o kilku najważniejszych wskazówkach:

Prowadzenie mediów społecznościowych kiedyś postrzegane

Jeśli jednak chcesz samodzielnie reklamować swój gabinet lub
•

Zainstaluj na swojej stronie internetowej Facebook Pixel

•

Załóż Facebook Business Manager i reklamy ustawiaj tylko za

•
•

i zoptymalizuj zdarzenia.
jego pośrednictwem.

Nigdy nie korzystaj z przycisku „promuj post”, gdyż pozwala

on osiągać duże zasięgi, ale nie w grupie, która nas interesuje.
Planuj kampanię wykonując testy AB. Zacznij od testowania
grup docelowych, a następnie kreacji reklamowych.

było jako coś dodatkowego – marketing, który nie jest potrzeby
każdemu gabinetowi. Dziś już coraz większa liczba właścicieli rozumie, że to miejsce, w którym spodziewają się nas spotkać

obecni pacjenci. Statystyki są jednoznaczne – wiele osób traktuje
wyszukiwarkę na Facebooku jako alternatywę dla Google, sprawdza opinie, dowiaduje się o nowościach i zadaje pytania nie telefonicznie, a za pośrednictwem Messengera.

Dziś nie pytamy, czy warto prowadzić komunikację za pośrednictwem mediów społecznościowych, lecz mówimy, jak to robić.

Jakim budżetem należy dysponować?

Płatne reklamy są jednym z najbardziej efektywnych sposobów

Niestety, nie ma tutaj jednej idealnej odpowiedzi. Jeśli naszym

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Państwu podjąć decyzję

celem jest budowanie rozpoznawalności wśród mieszkańców 20
000 miasta potrzebujemy zupełnie innych budżetów niż do tego

na budowanie relacji i przyciąganie nowych pacjentów.
o dalszych działaniach.

samego celu w Warszawie czy Kielcach. Warto pamiętać, że poni-

żej pewnej kwoty dziennej algorytm Facebooka nie jest w stanie

skutecznie „nauczyć się” kto jest idealnym odbiorcą reklamy. Zaleca się, by dzienny budżet zaczynał się od ok. 20 zł. Duże znaczenie
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