Od Redakcji
Witamy  w  kolejnym  DENTOPLOTKU. Lada  dzień  nadejdzie  prawdziwa  wiosna,  a  wraz  z  nią  nowe  
wyzwania  i  oczekiwania  dla  naszej  branży. Czy  grozi  nam  zalew   „azjatyckich  tygrysów”,  obecnych  w  coraz  większym  wymiarze  na  każdych  liczących  się  Targach  i  Wystawach  w  Europie?  Jakie  ostateczne  efekty  
przyniósł  nam  KRAKDENT 2009  i  czy  dużo  ucierpieliśmy  na  ogólnoświatowym  kryzysie? I  znany  już  od  lat  
dylemat  Piotrka, czy  w  tym  roku  na  CEDE  będzie  piwo... Polecam  jak  zwykle  bardzo  interesujące   FOTORELACJE z  różnych  zdarzeń  na  całym  globie. Byliśmy  m.in.  na  Targach  w  Barcelonie, gdzie  udało  się  wynaleźć  
kilka  ciekawostek… Liczę, że  i  tym  razem  satysfakcjonujących  emocji  dostarczy  tajemnicza  ZĘBOLANDIA,
a  satyra z  zeszytów  w  krótkich  spodenkach  wywoła  uśmiech  na  wszystkich  obliczach. Zabierzemy  Was  również  na  fotowycieczki  do  Chin , Indii  i  Stanów  Zjednoczonych. Nie  zabraknie   artykułów  w  nieco  poważniejszym  tonie… Poznamy  niekwestionowanych  KRÓLI : Króla  Gipsu  oraz  Króla  Zębów. Pouczająco  oświeci  nas  
artykuł  o  oświetleniu  Gabinetu. Rozbawi  nas  na pewno  reportaż  śledczy  o  kompozytach  i  jak  zwykle  będzie  
coś  o  nowych  potyczkach  z  Sanepidem. Zapraszamy  na  reportaż  z  udanej  Wystawy  w  Katowicach  i  zachęcamy  do  rozwiązania  FOTOZAGADKI. Dentyści  muszą/powinni  też  oszczędzać. Jak  to  czynić – podpowie,
znany  z  telewizji, prasy i  relacji  internetowych,  jeden  z  najlepszych  Głównych  Analityków  Rynków  Finansowych  w  naszym  kraju – Marek  Nienałtowski. A  o  codziennych  bolączkach  stomatologów  przeczytamy kolejny  felieton  naszego  Praktyka – Doktora  Tadeusza  Kazimierczaka. No  to  może  już  wystarczy  tego  zachęcania.
Zabierajmy  się  do  lektury…
redaktor naczelny

Marek R. Zakrzewski
Co się dzieje
jak jest zimno?
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Amerykanie trzęsą się z zimna.
Włoskie samochody nie chcą zapalić.

0

Możesz zobaczyć swój oddech.
Woda zamarza.
Rosjanie idą popływać.
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Francuskie samochody nie chcą zapalić.
Twój kot chce spać z tobą pod jedną kołdrą.
Politycy zaczynają rozmawiać o bezdomnych.
Niemieckie samochody nie chcą zapalić.
Marzymy o wyprawie na południe.
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Rosjanie zakładają podkoszulki.
Potrzebujesz kabli rozruchowych,
aby twój samochód zapalił.
Twój kot chce spać w twojej piżamie.
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Radykalnie zmniejsza apetyt
Przyśpiesza przemianę materii
Średni miesięczny spadek wagi to 7-9 kg
Ma przyjemny pomarańczowy smak
Zawiera Citrimax - naturalny środek
regulujący wagę ciała
WYSTARCZY ŻUĆ 15 MINUT DZIENNIE
(NAJLEPIEJ WIECZOREM)
REKORDZISTA SCHUDŁ PONAD 19 KG
W CIĄGU MIESIĄCA!!!

Politycy zaczynają coś robić z bezdomnymi.
Możemy ze swojego oddechu
budowaćdomki igloo.
Japońskie samochody nie chcą zapalić.
Chcemy wyruszyć na południe.
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Za zimno, żeby myśleć.
Potrzebujesz kabli rozruchowych, żeby kierowca
zaczął funkcjonować.
Rosjanie zamykają okno w łazience.
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Niedźwiedzie polarne ruszają na południe.
Prawnicy wkładają ręce do swoich
własnych kieszeni.

INFORMACJA - DYSTRYBUCJA BHZ ATOS MM WARSZAWA
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„Abrazja powietrzna
– czy wiertło idzie do lamusa?”
Z Panem Doktorem Jackiem Organa
rozmawia redaktor Karolina Chojnacka

Redaktor Karolina Chojnacka:
Panie Doktorze,
co to jest ta abrazja powietrzna?
Doktor Jacek Organa:
Jest to współczesna metoda bezwiertłowego leczenia zębów, której początki sięgają połowy XXtego wieku. Jej prekursor dr.Robert
Black zauważył, że zamiast wiertła
można zastosować tlenek glinu
jako materiał ścierny do opracowania zębów. Technika ta była
przez pewien czas bardzo popularna, jednak końcówka na turbinę powietrzną z czasem zastąpiła
urządzenia wykorzystujące system
strumieniowo-ścierny. Obecnie
dzięki udoskonalaniu urządzeń
oraz techniki abrazji, metoda ta
przeżywa swój renesans.

KC: Na czym polega metoda abrazji powietrznej?
JO: Polega ona na eliminacji próchnicy oraz opracowaniu ubytku zęba przy użyciu strumienia
powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, wzbogaconego ładunkiem ścierniwa w postaci tlenku
glinu o różnej granulacji. Wydobywająca się z dyszy końcówki mieszanina proszkowo-powietrzna uderza w zniszczoną próchnicą powierzchnię
zęba i powoduje, że pod wpływek fali uderzeniowej oraz energii kinetycznej niesionego ładunku
elementy próchnicowo zmienionego szkliwa i zębiny zostają oderwane od powierzchni zęba i wyrzucone poza jego obręb. Wielokrotne powtórzenie takiego cyklu powoduje całkowitą eliminację
próchnicy z leczonego tą metodą zęba.
KC: Jakie są możliwości zastosowania tej techniki?
JO: Najważniejsze wskazania do zastosowania abrazji to przede wszystkim ubytki próchnicowe
i niepróchnicowe wszystkich typów i klas, zabiegi u osób nadwrażliwych na ból, leczenie osób
uczulonych na środki znieczulające, bezbolesna
trepanacja zęba w przypadku stanów zapalnych
miazgi, preparacja zęba przed zabiegiem lakowania u dzieci, zabiegi usunięcia osadu nazębnego,
preparacja do mocowania aparatów ortodontycznych oraz usuwanie zamków ortodontycznych, oczyszczanie i przygotowanie zębiny oraz
prac protetycznych przed zacementowaniem,
usunięcie popękanej porcelany i odsłonięcie
metalu w celu naprawienia licówki, piaskowanie koron stalowych i wnętrza koron i wkładów
typu inlay/onlay.

KC: A jakie są przeciwwskazania do stosowania metody abrazji?
JO: Jedynym udokumentowanym przeciwwskazaniem jest nieleczona astma oskrzelowa.
KC: Czy technika abrazji eliminuje konieczność znieczulenia miejscowego?
JO: Przy umiejętnym zastosowaniu techniki abrazji, właściwie nie ma potrzeby stosowania znieczulenia miejscowego. Własne doświadczenia
kliniczne pokazują, że u ponad 95% leczonych
pacjentów, zastosowanie tej metody nie wymagało wykonania znieczulenia przy opracowaniu ubytku.
KC: Czy rzeczywiście metoda abrazji powietrznej całkowicie zastępuje wiertło?
JO: Abrazja jest metodą z wyboru do opracowania ubytków klinowych oraz powierzchownej
i średniej próchnicy zębów. Przy próchnicy głębokiej, do usuwania dużych powierzchni miękkiej zębiny próchnicowej stosuje się ekskawatory
oraz roztwór podchlorynu sodu. Możliwości zastosowania metody abrazji w leczeniu zębów są
w dużym stopniu uzależnione od doświadczenia
lekarza dentysty oraz stosowanego urządzenia
do abrazji. Większość stosowanych na świecie
abratorów nie jest w stanie w sposób skuteczny
i szybki opracować najtrudniejszych ubytków
próchnicowych. Metoda ta nie jest odpowiednia
do usuwania amalgamatu. Metoda abrazji nie jest
stosowana do szlifowania zębów oraz w leczeniu
endodontycznym zębów.
KC: Jakie zalety metody abrazji decydują o jej przewadze nad metodą wiertłową?
JO: Przede wszystkim jest to metoda małoinwazyjna, oszczędzająca w znacznym stopniu zdrowe tkanki zęba. Umożliwia opracowanie zębiny
bez wytworzenia rany zębinowej i przegrzania
miazgi zęba, z retencjami wytworzonymi bez
zastosowania wytrawiacza. Nie powoduje ona
bólu zęba, opracowanie zęba odbywa się bez
towarzyszącym leczeniu wiertłem wibracjom,
wrażeniom zapachowym oraz słuchowym. Pole
zabiegowe jest czyste, suche i pozbawione mikropęknięć szkliwa.
KC: Czy opracowując ubytek techniką abrazji, lekarz
wykona to szybciej niż wiertłem?
JO: Opracowanie większości ubytków jest szybsze
niż w metodzie wiertłowej. Wynika to ze znacznie oszczędniejszej preparacji zęba oraz braku
konieczności wykonania znieczulenia. Można
mówić więc o istotnej oszczędności czasu. Jedynie w przypadku głębokich, rozległych ubytków
metoda ta wymaga dłuższej preparacji.
KC: Czy leczenie metodą abrazji jest bolesne?
JO: W zdecydowanej większości przypadków pacjenci nie zgłaszają żadnych dolegliwości bólowych.



KC: Czy tlenek glinu jest szkodliwy?
JO: Tlenek glinu jest chemicznie obojętny dla organizmu, nie wchodzi w reakcję z płynami jamy
ustnej. Ilość unoszącego się w powietrzu proszku
stosowanego podczas opracowywania ubytku,
jest znacznie niższa od przyjętych norm bezpieczeństwa. Stosowana wielkość cząsteczek tlenku glinu nie stanowi zagrożenia dla zdrowego
układu oddechowego.
KC: Jaki rozmiar proszku jest stosowany?
JO: Obecnie stosuje się drobiny piasku wielkości
od 27 do 110 mikronów. Najbardziej efektywna praca ma miejsce przy zastosowaniu mieszanki proszku o średnicy ziaren 90 oraz 110
mikronów.
KC: Czy technika abrazji uszkadza otaczające tkanki miękkie?
JO: Jedną z najbardziej znaczących korzyści zastosowania energii kinetycznej jest fakt, że miękkie,
sprężyste materiały absorbują ją w znacznym
stopniu. Tkanka miękka może zostać uszkodzona
wskutek skierowania strumienia proszku przez
kilka sekund bezpośrednio na nią.
Wskutek przypadkowego kontaktu proszku z tkanką miękką podczas opracowywania zęba, może dojść do powierzchniowego
uszkodzenia śluzówki.
KC: Czy są jakieś ograniczenia stosowania abrazji
dotyczące głębokości ubytku?
JO: Stosując metodę abrazji można opracowywać
ubytki w dużej bliskości miazgi bez wrażliwości
tkanek. Zależy to przede wszystkim od doświadczenia klinicysty, jak również progu bólowego
danego pacjenta.
KC: W jaki sposób lekarz kontroluje głębokość ubytku w zębinie?
JO: Prędkość cięcia jest kontrolowana ciśnieniem,
wielkością przepływu piasku oraz czasem preparacji. Zabieg z zastosowaniem techniki abrazji powinno się wykonywać stosując urządzenie
o pracy impulsowej. Im bliżej dna ubytku znajduje się końcówka dyszy, tym głębsze i węższe
jest opracowanie miejsca preparacji.
KC: Czy można stosować technikę abrazji w rozpoznawaniu próchnicy zębów?
JO: Tak i jest to dużą zaletą metody. Oferuje ona
nowe możliwości w diagnozowaniu próchnicy
i jej leczeniu. Każdy defekt może być oczyszczony techniką abrazji, umożliwiając stwierdzenie obecności próchnicy pod organiczną
płytką nazębną.
KC: Dlaczego metoda abrazji powietrznej nie jest
powszechnie stosowana w stomatologii?
JO: W dużej mierze wynika to z konieczności
zmiany przyzwyczajeń i nawyków pracy lekarzy
dentystów. Jak każda czynność, aby była wykonywana we właściwy sposób, wymaga praktyki
i ciągłego udoskonalania umiejętności. Leczenie wiertłem oferuje szybki sposób na opracowanie zęba. Niestety często wiąże się to z usunięciem dużej ilości tkanki zęba. Liczne badania
naukowe pokazują negatywne skutki dla miazgi
zęba i jego żywotności po opracowaniu wiertłem mimo chłodzenia wodno-powietrznego.
Poza tym wiele urządzeń do abrazji powietrznej okazało się w praktyce jedynie piaskarkami,
niezdolnymi do opracowania większych ubytków próchnicowych. Na szczęście dla pacjentów
urządzenia oraz technika abrazji są udoskonalane i zapewne w najbliższej przyszłości metoda
ta będzie masowo stosowana w praktykach stomatologicznych.

KC: Na ubiegłorocznej Międzynarodowej Wystawie
Dentystycznej IDF metoda abrazji została zaprezentowana w ramach warsztatów praktycznych.
Jaki był odbiór odwiedzających stanowisko lekarzy dentystów?

JO: Lekarze z zainteresowaniem i życzliwością przyjęli prezentowaną metodę
leczenia. Dzięki uprzejmości firmy IDF
miałem możliwość zaprezentowania tej
metody oraz przeprowadzenia rozmów
z lekarzami. Dzięki relacji w Teleexpresie stałem się znany medialnie (śmiech).
Osoby zainteresowane metodą abrazji
(i nie tylko) zapraszam na stronę internetową mojej praktyki stomatologicznej: www.abrazja.com.pl.
KC: Dziękuję za rozmowę.
JO: Dziękuję.



czy twoje

pieniądze pracują???

Specjalnie dla DENTOPLOTKA :
Marek Nienałtowski, ceniony analityk rynków finansowych.

Czy Twoje pieniądze pracują równie ciężko jak Ty?

T

rapiący, a dosadniej rzecz ujmując kompletnie niszczący, globalne rynki,
najgłębszy od kilkudziesięciu lat kryzys gospodarczo-finansowy, odcisnął swoje wyraźne piętno na portfelach praktycznie wszystkich bez wyjątku inwestorów. Zawód stomatologa do łatwych nie należy, tak więc
wypada szanować każdy zarobiony grosz. Spadek cen akcji na całym świecie
wywołany faktem pierwszego od II wojny światowej symultanicznego wejścia w
fazę recesji gospodarek: Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii oraz towarzysząca temu ogromna przecena na rynku surowców, „uszczupliła” w bardzo dużym stopniu zasoby finansowe uczestników rynków od Azji po obie Ameryki i od
Europy po Afrykę. Pomimo buńczucznych zapowiedzi polskich polityków, fala
przeceny dotknęła także nasz rynek i to niestety w bardzo widocznym stopniu.
Według stanu na koniec dnia 26 lutego 2009 r. najszerszy z indeksów warszawskiego parkietu, czyli WIG znajdował się ponad 55 proc. niżej niż przed rokiem,
a kursy EUR/PLN i USD/PLN, odzwierciedlające ceny euro i dolara względem złotego, notowały roczny wzrost w wysokości odpowiednio: 32,6 proc. i 54,7 proc.
Choć wyjście inwestorów zagranicznych z gospodarek wschodzących, do których cały czas – i pewnie jeszcze długo - zaliczana jest i będzie także Polska nie
powinien dziwić, bo z reguły w ramach każdej większej „zawieruchy” uciekają
oni z tego segmentu rynku w bezpieczne aktywa (w tym głównie amerykańskie obligacje skarbowe, złoto i szwajcarskiego franka, z angielskiego określane mianem safe haven, czyli bezpiecznego schronienia, bezpiecznej przystani),
to jednak skala obsunięcia się zarówno indeksów na GPW, jak i wartości naszej
waluty, zdaniem większości analityków i ekonomistów była zbyt przesadzona
i nie odzwierciedlała do końca fundamentów polskiej gospodarki.
Pytanie o to co będzie dalej zarówno z polską giełdą i siłą złotego, jak i stanem
naszej gospodarki, zadają się obecnie wszyscy, począwszy od rządu i osób
w Radzie Polityki Pieniężnej odpowiedzialnych za politykę monetarną, poprzez władze instytucji finansowych (banki, fundusze inwestycyjne, OFE itp.
itd.), a skończywszy na przeciętnym Kowalskim, który np. ma zaciągnięty kredyt
hipoteczny w szwajcarskim franku i ze zgrozą patrzy się na co się dzieje z jego
ratami kredytowymi. Problem ten trapi też bez wątpienia wielu stomatologów.
Niestety trzeba tu jasno i wyraźnie podkreślić, że w obecnej chwili jednej i ostatecznej prognozy co do tego kiedy kryzys wygaśnie, ekonomia się otrząśnie,
a polskie aktywa powrócą do trendu wzrostowego nie ma i prawdę mówiąc konia z rzędem temu, kto jest w stanie w tym momencie postawić w tej sprawie
właściwą diagnozę. Jeśli jednak ktoś taki by się znalazł, to Nobel w dziedzinie
ekonomi, wydaje się być murowany. Trudno jest się więc dziwić temu, że w tak
trudnych czasach, największą furorę nie tylko na polskim rynku, ale na całym
świecie, robią produkty finansowe, do których można przyczepić jedną i prostą
etykietkę – BEZPIECZNE. To zrozumiałe jako, że przecież w ryzykowne aktywa
np. fundusze akcyjne od wielu miesięcy mało kto chce inwestować, bo przypomina to po prostu łapanie spadającego noża. A że kiedyś (być może szybciej
niż nam się wszystkim wydaje) taki numer się pewnie uda, to już inna sprawa.
Prawdę mówiąc, jak ulał pasuje tu satyryczny rysunek, zamieszczony w jednej
z polskich gazet przed paroma miesiącami, na którym przedstawiciel Komitetu
Noblowskiego, informuje, że w tym roku nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii
otrzymała Pani Gienia, która postanowiła przechować wszystkie swoje pieniądze w skarpecie. Może i jest to mocne przerysowanie sytuacji z jaką mamy do
czynienia, ale jednak w dość dobrym stopniu, oddaje to jakimi przesłankami
kierują się od wielu, wielu miesięcy wszystkie osoby pragnące zainwestować
gdzieś swoje środki finansowe. Oczywiście nie chodzi tu wcale o to, aby trzymać pieniądze w domu, tym bardziej w skarpecie (higieniczność tego typu zachowań to jednak temat na całkowicie inny artykuł), ale żeby inwestować je tak,
aby przynajmniej na całym tym biznesie nie stracić i w ten sposób poczekać
na lepsze czasy. Z roku na rok oferta produktów bezpiecznych dostępnych na
polskim rynku, jest coraz szersza, do czego przyczynia się nie tylko coraz silniejsza ekspansja na tym obszarze samych instytucji finansowych, ale też coraz większa świadomość inwestorów. Nie ma co bowiem ukrywać, że podstawowym warunkiem dobrej sprzedaży danego produktu finansowego, w tym
przypadku gwarantowanego, jest nie tylko jego powszechna dostępność, ale
też jego znaczna rozpoznawalność i zrozumienie wśród klientów. W ostatnich
kilku latach do dobrze już znanych lokat bankowych i obligacji skarbowych, dołączyły produkty strukturyzowane. Początkowo inwestorzy nie darzyli „struktur” zbyt dużym zaufaniem, po prostu nie rozumiejąc, jak one działają. Zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna na ich temat, prowadzona co ciekawe
przede wszystkim przez instytucje spoza sektora bankowego, spowodowała
jednak, że to co jeszcze nie tak dawno było pewnego rodzaju abstrakcją dla
przeciętnego Kowalskiego, w tej chwili spotyka się już ze sporym zrozumieniem ze strony większości potencjalnych nabywców, a co za tym idzie także ze



wzrostem zainteresowania tego typu inwestycjami. Może być to ciekawe również dla dentystów. Ale po kolei…
Choć trudno w to uwierzyć, kłopoty sektora bankowego z pozyskaniem środków finansowych, tak potrzebnych do prowadzenia akcji kredytowej, z punktu
widzenia przeciętnego Kowalskiego miały jeden pozytywny skutek. Doprowadziły bowiem do tego, że oprocentowanie lokat w polskich instytucjach wzrosło
do poziomów nie notowanych już od bardzo, bardzo dawna. Choć apogeum
super oprocentowanych lokat bankowych zdaje się być już za nami, bo i Rada
Polityki Pieniężnej zdecydowała się w ostatnim okresie na bardzo silne cięcia
stóp procentowych, to jednak nadal trudno nie odnieść wrażenia, że najlepszym
i najprostszym sposobem bezpiecznego pomnożenia naszych oszczędności,
jest włożenie ich do banku. Prosta analiza dokonana za pomocą porównywarki finansowej www.comperia.pl, wyraźnie pokazuje, że w obecnej chwili chcąc
ulokować na pół roku 10 tys. złotych na stałym oprocentowaniu, w dużej części instytucji możemy uzyskać oprocentowanie w wysokości powyżej 6,0 proc.
wskali roku, co w porównaniu ze stopą inflacji, która w styczniu br. wyniosła 3,1
proc.(r/r), jest bez dwóch zdań bardzo interesującą ofertą, nawet jeśli pamiętać
o nieszczęsnym podatku Belki. Znacznie niższe oprocentowanie, niż lokaty bankowe, oferują obligacje skarbowe. Jednak należy tu pamiętać, że zawsze coś za
coś. Bezpieczniejszego instrumentu niż papiery rządowe bowiem nie ma. O ile
w przypadku instytucji bankowej można wyobrazić sobie koniec jej żywota
(choć oczywiście środki w bankach i tak są objęte gwarancjami Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego), o tyle upadek całego państwa, w tym przypadku
polskiego, jest praktycznie niemożliwy. W lutym bieżącego roku najbardziej
popularne detaliczne obligacje dwuletnie oszczędnościowe DOS0211 o stałym
oprocentowaniu, oferowane były z oprocentowaniem w skali roku w wysokości 5,25 proc. i jak można przeczytać na internetowej stronie Ministerstwa Finansów „wartość wierzytelności od jednej obligacji, jakie otrzyma ich nabywca
po dwóch latach, przed opodatkowaniem wyniesie 110 zł 78 gr. Skumulowany
zysk z obligacji DOS0211 wynosi 10,78%.”. Na koniec tzw. struktury. Choć produkty strukturyzowane oferowane są na polskim rynku klientom detalicznym
już od wielu lat, to naprawdę popularne stały się one dopiero w 2007 r., co jak
podkreśliłem powyżej, związane było ze skokowym zwiększeniem know-how
wśród inwestorów na ich temat. W większości przypadków są to instrumenty
kilkuletnie (najczęściej powyżej 2 lat) i także najczęściej gwarantują 100 proc.
zainwestowanego w nie kapitału. Z zasady oferowane są w postaci albo lokaty,
albo też korzystnego podatkowo ubezpieczenia. Ich konstrukcja wbrew pozorom wcale nie jest skomplikowana, a prawdę mówiąc przypomina konstrukcję
cepa. Zdecydowana większość środków finansowych lokowanych przez klienta przeznaczana jest bowiem na zakup obligacji, albo umiejscawiana na lokacie bankowej. Ma to spowodować to, aby np. za 3 lata, ta część środków urosła
na tyle, aby była równa tym wszystkim wpłaconym na początku przez klienta.
Pozostała część przeznaczana jest na zakup agresywnych instrumentów finansowych i jeśli założenia przyjęte przez konstruktorów tego typu rozwiązania
(np. zakładające wzrost cen soi w ciągu 3 lat) się sprawdzą, klient otrzyma nie
tylko 100 proc. zainwestowanych pierwotnie środków, ale także zysk osiągnięty
na agresywnej części inwestycji. Jeśli ktoś nie dowierza, podejściu inwestycyjnemu danej instytucji, strukturę praktycznie może sobie wykonać sam, w warunkach domowych, bawiąc się w takiego finansowego Adama Słodowego. I tu
podaję krótki przepis na strukturę z nieograniczonym zyskiem, no tak naprawdę
to ograniczonym do wysokości kumulacji danego dnia i liczby wygranych. I tak
wpłacamy przykładowo 10 tys. do banku na pół roku na stało oprocentowaną
lokatę w wysokości np. 6,5 proc. Oznacza to, że już w dniu założenia lokaty wiemy, że za pół roku otrzymamy z banku 10 tys. złotych plus 3,25 proc. odsetek, co
po pomniejszeniu o podatek Belki da nam odsetki do ręki w wysokości 263,25
złotego. Mając świadomość tego, że taki dopływ środków już za kilka miesięcy
się u nas pojawi, bierzemy rzeczone 263 złote do ręki udajemy się do najbliższej
kolektury Lotto i po prostu nabywamy za nie kupony np. Dużego Lotka. Następnie udajemy się do domu i w spokoju, najlepiej siedząc sobie wygodnie w fotelu czekamy na losowanie. Jakby ktoś nie pamiętał, to losowanie Lotto odbywa
się o godz. 22:00 na Polsacie. Jak trafimy jesteśmy bogaci, jak nie to i tak mamy
strukturyzowaną lokatę ze 100 proc. gwarancją zainwestowanych środków…
Pozdrawiam wszystkich stomatologów.

Choroby wszelkiej maści od zawsze
towarzyszyły rasie ludzkiej: w średniowieczu
królowała dżuma, od XVII wieku gruźlica
dziesiątkowała mieszkańców Europy, a AIDS
zostało ochrzczone epidemią końca XX wieku.
Jeśli obecne trendy się utrzymają, wiek XXI
bez wątpienia będzie należał do raka.
W zachodnich kręgach cywilizacyjnych nie
ma chyba osoby, która w ten czy inny sposób z rakiem by się nie zetknęła: znajomi
dalsi i bliżsi, rodzina, osoby ze sceny publicznej, a czasem nawet my sami. Rak atakuje bezboleśnie i działa cicho, co czyni
go bardziej przerażającym od innych chorób objawowych. Stopniowo niszczy swoje
ofiary od środka i daje znać o sobie dopiero
wówczas, gdy większość szkód już się dokonała, bardzo często pozostawiając medycynę bezradną.
Powszechnie wiadomo, że mimo zastępów
lekarzy, uczonych i inżynierów medycznych
pracujących nad remedium, do tej pory udało się jedynie stworzyć dość zawodne i obciążające organizm metody usuwania już
istniejącego guza, między innymi operacje
lub chemio- i radioterapie. Wydawać by się
mogło, że postawieni przed taką wizją, powinniśmy usiąść w miejscu i z założonymi
rękoma biernie czekać, aż rak zbierze swoje żniwo…
Nic podobnego.
Rak to choroba cywilizacyjna. Nieprzypadkowo ilość zachorowań w kulturze zachodniej czasem nawet sześćdziesięciokrotnie
przewyższa statystyki azjatyckie czy afrykańskie. Nowotwór, mimo że prawdopodobnie towarzyszył rasie ludzkiej od dawna, przybrał na sile wszędzie tam, gdzie
rozwojowi cywilizacyjnemu towarzyszyło
uprzemysłowienie, związane z nim zanieczyszczenie środowiska i zmiana stylu życia. Wielokrotnie dowodzono, że istnieje
szereg czynników, które znacznie podwyższają ryzyko zachorowania na nowotwór,
mimo iż – na obecny stan wiedzy – choroba ta w gruncie rzeczy rozwija się w sposób
losowy i przypadkowy.
Co zatem możemy zrobić, żeby zminimalizować ryzyko zapadnięcia na raka u nas
i u naszych bliskich? Warto zwrócić uwagę
na pięć następujących sfer życia:

1. Sport

Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie.
Mimo, że wizyta na siłowni nie uchroni nas
przed nowotworem, ruch poprawia ogólne funkcjonowania organizmu – wzmacnia
go, dodaje mu sił witalnych i wzmaga pracę poszczególnych podsystemów. Siłownia,
fitness, basen, przebieżka z psem czy nawet
spacer z dziećmi to doskonały pomysł po całym dniu statycznej pracy.

rak

2. Otoczenie

Jednym z powodów, dla których zachodnia
cywilizacja cierpi z powodu raka wielokrotnie bardziej, jest zużywanie wielu tworzyw
i substancji sztucznych w codziennym życiu.
Zdarte patelnie teflonowe, dezodoranty zawierające aluminium, kosmetyki z estrogenem, perfumy zawierające ftalany, plastikowe pojemniki z żywnością, uwalniające
podczas podgrzewania związki PCW, które
przenikają do pokarmu, pospolite detergenty czy środki dezynfekujące… - to tylko kilka
przykładów codziennie wykorzystywanych
narzędzi, których stosowanie podwyższa ryzyko zachorowania na nowotwór. W dużych
miastach dodatkowym czynnikiem ryzyka
jest obecność metali ciężkich we wdychanym powietrzu. Solarium należy omijać szerokim łukiem, a na słońce wychodzić tylko
uzbrojonym w kremy z filtrem.

fot. Digitouch

4. Używki

Powszechnie wiadomo, że palenie tytoniu
zwiększa ryzyko zapadnięcia na nowotwory
płuc i dróg oddechowych, nie tylko u palaczy czynnych, ale również u osób przebywających w ich pobliżu. Również alkohol w obciążających organizm ilościach negatywnie
wpływa na nasze szanse w walce zrakiem,
chociaż kieliszek czerwonego wina do obiadu jest wysoce wskazany.

5. Nastawienie
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3. Żywienie

Coraz bardziej popularne badania markerowe wykrywające raka, polegające na wprowadzenia glukozy do organizmu, która następnie przemieszcza się w okolice guza.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ dla masy
nowotworowej najbardziej atrakcyjną substancją są cukry: to one zapewniają mu rozwój. Niskowęglowodanowa dieta jest zatem
w walce z epidemią wskazana. Istnieje również szereg produktów, takich jak na przykład niesłodzona zielona herbata, cebula czy
czosnek, które mają bezpośrednie działanie
antyrakowe. Odpowiednio zbalansowana
dieta ma ogromne znaczenie dla przeciwdziałania nowotworom, dlatego zostanie
poświęcony jej osobny artykuł.

Terapie śmiechowe to zjawisko znane nie
od dzisiaj, naukowo dowiedziono również,
że osoby z bardziej optymistycznym nastawieniem do życia rzadziej chorują i szybciej
wychodzą z chorób. Stany depresyjne, tłumione emocje, osamotnienie społeczne czy
brak akceptacji samego siebie mają wpływ
na stan psychiczny naszego organizmu, który z kolei wpływa na jego stan fizyczny.
Kolejną bardzo istotną rzeczą są regularne
badania kontrolne, świadomość własnego organizmu i jego wnikliwa obserwacja.
Badania krwi, moczu i kału oraz cytologia,
mammografia i USG u kobiet to absolutne
minimum. W myśl zasady, że lepiej dmuchać
na zimne, dobrze jest być pod stałą opieką
lekarza i raportować mu wszelkie podejrzane objawy. Nie zaszkodzi również drobny rekonesans: zapoznanie się z najbardziej
charakterystycznymi symptomami poszczególnych odmian nowotworów, występującymi u nas czynnikami ryzyka oraz historią
nowotworu w naszej rodzinie.
Oczywiście przestrzeganie powyższych rad,
komponowanie odpowiedniej diety i świadomość ryzyka jakie niesie ze sobą nowotwór nie daje nam stuprocentowej pewności na uchronienie się przed chorobą. Jednak
jeśli istnieje chociaż mała szansa, że poprzez
zmianę stylu życia rak postanowi nas ominąć, to chyba inwestycja ta okazuje się warta wszelkich nakładów. W końcu zdrowie
i życie to najistotniejsze aktywa…



rak jamy ustnej
Rak jamy ustnej należy
do nowotworów, które
najłatwiej zauważyć
i zdiagnozować.
Wcześnie wykryty
zwykle daje się wyleczyć.
Ale ……..
Ponad 60 procent przypadków raka jamy ustnej rozpoznawanych jest już w bardzo późnej
fazie choroby. Do niedawna uważano, że dotyka on głównie palaczy i tak rzeczywiście jest.
Ale nowotwory jamy ustnej są też coraz częściej
spotykane u osób z grup wcześniej uważanych
za mało zagrożone, co można częściowo przypisać częstszym zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), odpowiedzialnego także za raka macicy, a przenoszonego w trakcie
seksu oralnego.
Pomimo, że zmiany nowotworowe w jamie ustnej o średnicy poniżej 1cm można wyleczyć, to
niestety wiele z nich długo pozostaje nierozpoznana. Gdy jest za późno, to ponad 50% takich
nowotworów daje przerzuty do węzłów chłonnych. Większość raków jamy ustnej lokalizuje
się w kilku najczęstszych miejscach – na dnie
jamy ustnej, w okolicach podniebienia miękkiego (języczek, łuk podniebienny przedni, podniebienie miękkie właściwe).
Jak się ocenia, w zeszłym roku 35,3 tysiąca Amerykanów dowiedziało się, że mają raka jamy ustnej, zaś około 7600 zmarło z powodu tej choroby. W Polsce według najnowszych danych,
co roku nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła
rozpoznaje się u 2400 mężczyzn i 750 kobiet,
a na raka umiera średnio 1500 mężczyzn i 475
kobiet. Tak wysoka umieralność jest oczywiście
związana z bardzo późnym rozpoznaniem choroby. U tych, którzy przeżyli, nowotwór może
być przyczyną bólu i zniekształceń, pozbawiając zmysłu smaku i uniemożliwiając czerpanie
przyjemności z jedzenia. Najbardziej zagrożeni są palacze i osoby nadużywające alkoholu, ale co czwarty chory nie należy do żadnej
z tych grup. Jednak ryzyko zachorowania w
ciągu całego życia – mniej więcej 1 do 99 – jest
bardzo niskie w porównaniu z rakiem piersi
czy prostaty.
Co powinno być robione w tej kwestii?
Tak naprawdę większość stomatologów polskich raczej ma małe szanse w swojej karierze
zawodowej spotkać pacjenta z nowotworem
jamy ustnej. Ale czy to oznacza, że nie trzeba
nic w tej dziedzinie robić?
Na pewno nie!
Duże badania w Indiach, gdzie zachorowania
na raka jamy ustnej są dużo częstsze niż w USA
wykazały, że gdy w grupie wysokiego ryzyka
lekarze dentyści przeprowadzali częste przeglądy, umieralność spadała o 34 procent w porównaniu z niebadaną grupą kontrolną.
I taka jest właśnie strategia przyjęta w USA.
American Cancer Society oraz American Dental
Association zalecają regularne przeglądy. Ale
niestety, nawet w USA, gdzie ten temat jest teraz
bardzo na czasie, nie wszyscy dentyści je wykonują. Firmy medyczne wprowadzają nowe testy



przesiewowe i sprzęt dla stomatologów. Niestety dość kosztowne urządzenia wykorzystują do
wykrywania nieprawidłowych komórek płukanki, barwniki i różne rodzaje światła.
Nowa technologia umożliwia wcześniejsze
wykrywanie zmian chorobowych, których nie
da się dostrzec gołym okiem. Jednym z takich
urządzeń jest system skanujący VELscope, prezentowany w tym roku na wystawie w Nowym
Jorku. Przy jego pomocy udało się wykryć
wszystkie przypadki stanów przedrakowych umiarkowanej i ciężkiej dysplazji, wobec zaledwie 68 procent przy zwykłym przeglądzie.
Kolejne badania 688 pacjentów wysokiego ryzyka badanych przez doświadczonych specjalistów wykazały, że gdy przeprowadzano tylko
przegląd, specjaliści zlecali wykonanie biopsji
w przypadku 12 na 30 zmian, które okazały się
nowotworami. W przypadku zastosowania błękitu toluidyny, barwnika wykorzystywanego
w teście zwanym ViziLite Plus, przeprowadzono by biopsję 29 z 30 zmian.
Ciekawym pomysłem jest wprowadzenie przez
firmę ORALCDX dość tanich szczoteczek do
pobierania tkanek z miejsc zmienionych chorobowo, które potem są wysyłane do analizy
wspecjalistycznym laboratorium. Laboratorium rozlicza się bezpośrednio z pacjentem,
więc jeśli jest on ubezpieczony, koszty testu
pokrywa ubezpieczenie. To co budzi największe zainteresowanie to trwające prace nad testem, który wykrywa na podstawie analizy śliny wczesne zmiany genów, mogące prowadzić
do choroby.
Większość ekspertów jest zgodna co do tego,
że każdy powinien co roku przejść dokładny
przegląd. Dentysta lub przeszkolony higienista powinien obejrzeć policzki, dziąsła, dno
jamy ustnej, obszar poza zębami, podniebienie
i okolicę migdałków wyciągając język do przodu
– często aż do wystąpienia odruchu wymiotnego. Dentysta powinien także ocenić dotykiem
węzły chłonne na szyi, których powiększenie
bywa pierwszym widocznym objawem raka
jamy ustnej. To jest takie proste! Ale ile cierpienia i bólu może oszczędzić!
W USA prowadzona jest także przez lekarzy
dentystów akcja samobadania się pacjentów.
Na stronie WWW.ORALCANCERSELFEXAM.COM
jest szczegółowa instrukcja, co każdy z nas powinien badać przy okazji mycia zębów, czy też
po prostu oglądania się w lustrze.
Lekarze dentyści wychodzą z bardzo prostego
założenia. Pacjenci przekonani przez nich do
prowadzenia takiego samobadania będą częściej oglądali swoją jamę ustną więc:

• Będą bardziej świadomi swojego stanu
uzębienia i całej jamy ustnej.

• Znacznie wcześniej będą zgłaszali miej•

sca zmienione chorobowo, które zauważą
u siebie, co oczywiście da szanse na wczene wykrycie raka.
Także znacznie chętniej będą szukali porady lekarza dentysty w kwestii zarówno
zwykłego leczenia zębów jak też różnych
zabiegów estetycznych, mogących im zapewnić lepszy widok przy inspekcji swojej
jamy ustnej.

Czy jest w takim razie
możliwe, żeby polscy
lekarze stomatolodzy
podeszli do tego problemu podobnie, założyli
polski odpowiednik
wspomnianej strony
i propagowali takie
samobadania wśród
ogółu Polaków?
Garść informacji dodatkowych:
Najczęstszym nowotworem złośliwym jamy ustnej jest rak płaskonabłonkowy. Rak płaskonabłonkowy może przybierać formę endofityczną wrzodziejącą lub egzofityczną, rozwijać się
na niezmienionej błonie śluzowej lub podłożu
przedrakowym, takim jak leukoplakia, erytroplakia czy liszaj płaski.
Poza rakiem płaskonabłonkowym, w obrębie
jamy ustnej inne nowotwory złośliwe występują stosunkowo rzadko.
Rak jamy ustnej lokalizuje się najczęściej w obrębie języka 50% i dna jamy ustnej 15-20%, rzadszym umiejscowieniem jest policzek, podniebienie i trójkąt zatrzonowcowy.
Rak języka jest zazwyczaj dobrze lub dość dobrze zróżnicowany, wczesne stadia mogą mieć
postać klinicznej leukoplakii, lokalnego zgrubienia lub powierzchownego owrzodzenia. Większość raków języka w chwili diagnozy przekracza 2cm średnicy.
Rak dna jamy ustnej przybiera początkowo postać powierzchownego guza, głębokie naciekanie sąsiadujących tkanek towarzyszy wzrostowi
guza. U blisko 50% pacjentów w momencie zgłoszenia do lekarza stwierdza się obecność przerzutowych węzłów chłonnych na szyi.
Raki błony śluzowej policzka rozwijają się zazwyczaj na podłożu leukoplakii, w środkowej części
policzka i są dobrze zróżnicowane. Rozróżniamy
trzy typy morfologiczne egzofityczny, wrzodziejąco-naciekający i brodawkowaty.
Rak podniebienia twardego rozwija się zazwyczaj powierzchownie, dopiero w późniejszych
etapach nacieka kość. Guzy zaawansowane niszcząc kość podniebienną przechodzą do jamy
nosowej i zatoki szczękowej.
Raki trójkąta zatrzonowcowego przejawiają
właściwości bardziej zbliżone do raków części
ustnej gardła niż jamy ustnej. Do rozpoznania
dochodzi zazwyczaj, gdy sąsiednie struktury
anatomiczne – przedni łuk migdałka podniebiennego i podniebienie miękkie są już nacieczone przez nowotwór.
Najczęstszym objawem raka jamy ustnej skłaniającym chorego do zgłoszenia się do lekarza jest
utrzymujący się ból. Ból pojawia się relatywnie
późno, dlatego chorzy zgłaszają się do leczenia
z zaawansowanymi postaciami choroby. Często
ból zębów i rozchwianie zębów skłania chorego
do szukania porady u stomatologów. Trudności
i ból przy połykaniu, to również częste objawy
występujące wcześniej przy guzach zlokalizowanych bardziej ku tyłowi jamy ustnej.

Czy Dentyści będą mogli wykrywać raka?
pozwoliło nie tylko na określenie składu jakościowego, ale
i również ilościowego. Dzięki temu można porównać poziom
150-200 białek z próbek pobranych od zdrowych pacjentów
oraz tych z początkowym stadium nowotworowym oraz zidentyfikować markery nowotworowe w ślinie.
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Opracowano nowy, stosunkowo prosty test na wykrycie nowotworu, który będzie można przeprowadzić... u dentysty.
Jego podstawą jest identyfikacja specyficznych białek w ślinie, których zawartość jest odmienna u ludzi z początkowym
i zaawansowanym stadium nowotworu.
Co więcej, test ten umożliwia określenie stopnia zaawansowania choroby.
Jeśli nowa technika zostanie wprowadzona jako rutynowe badanie w
gabinetach stomatologicznych może
ona zapewnić odpowiednio wczesne
wykrycie nowotworu, umożliwiające
skuteczne leczenie.

Efektem badania była identyfikacja 49 białek, których zawartość była odmienna u zdrowych pacjentów od tej u pacjentów z początkowym oraz zaawansowanym stadium nowotworu piersi.
To bardzo ważna wiadomość dla osób z podwyższonym ryzykiem wystąpienia nowotworu piersi. Będą oni mogli przeprowadzić u stomatologa prosty test wykrywający markery
białkowe. Ich identyfikacja umożliwi odpowiednio wczesne działania zapobiegające rozwojowi nowotworu jeszcze
przed formowaniem guzów.
Naukowcy prowadzą prace nad urządzeniem, które umożliwiłoby przeprowadzanie takich analiz dla dużej liczby pacjentów bez opóźnień w pracach gabinetów lekarskich.

Pewnego dnia
badanie śliny
podczas wizyty
u dentysty
może umożliwić
wykrywanie raka....

Do tej pory wizyta u stomatologa kojarzyła się nieodzownie ze standardowymi zabiegami przeprowadzanymi w gabinetach. Okazuje się jednak, iż podczas takiej
wizyty możemy się dowiedzieć znacznie więcej o naszym
stanie zdrowia poprzez proste i nieinwazyjne badanie śliny.

Ślina jest mieszaniną różnych związków chemicznych. W jej
skład wchodzą między innymi jony sodu, chloru i potasu,
liczne enzymy oraz woda. Jej analiza biochemiczna może
dostarczyć nam wielu informacji na temat stanu naszego
zdrowia. Dlaczego więc badanie śliny nie miałoby umożliwić wykrycia nowotworów.

Szacunki mówią o możliwości przebadania 25 milionów kobiet. 10 milionów z kolei może umrzeć w ciągu
następnych 25 lat z powodu raka. Dotychczasowe metody wykrycia raka to
ultrasonografia, badanie krwi, mammografia i biopsja. Mogą one być niewątpliwie zastąpione prostym badaniem śliny. Ponieważ umożliwia ono
również odróżnienie stanu początkowego od zaawansowanego pozwala na określenia odpowiedniego dalszego leczenia.
Obecnie znane są jedynie markery nowotworu piersi, jednak plany obejmują również nowotwory jajników, mózgu
oraz szyjki macicy.
Źródło: Sciencedaily.com: „Saliva Test To Detect Breast Cancer
Could Be Done By Dentist, Study Suggests”, 11.01.2008

Naukowcy z University of Texas Health Science Center udowodnili, iż jest to możliwe. Badaniem kierował Charles Steckfus, profesor diagnostyki specjalizujący się w epidemiologii
molekularnej oraz funkcjach śliny, we współpracy z Williamem Dubinskim oraz Leonorą Bigler. Wyniki zostały opublikowane w styczniowym wydaniu Cancer Investigation.
Badania wykazały, że nawet początkowe stadium rozwojowe nowotworu wywołuje zmiany w składzie białkowym
śliny. Odmienna jest zarówno ilość poszczególnych białek,
jak również ich typy.
Naukowcy przeanalizowali skład śliny 30 pacjentów. Analiza polegała na chemicznym rozkładzie jej składników, co

fot. Digitouch



Płukanie kanałów
Płukanie systemu
kanałów korzeniowych
wspomagane urządzeniami hydrodynamicznymi, dźwiękowymi
i ultradźwiękowym.
Dlaczego efektywne płukanie kanałów jest
szalenie istotnym czynnikiem w leczeniu endodontycznym?
Celem leczenia endodontycznego jest trójwymiarowe oczyszczenie, nadanie kształtu
i szczelne wypełnienie kanału od ujścia do
przewężenia fizjologicznego znajdującego się
w wierzchołku kanału.
Długotrwały sukces endodontyczny, jak wskazują różnorakie badania, jest powiązany z trzema podstawowymi czynnikami: z całkowitym
usunięciem miazgi w jak największym zakresie,
szczelnym wypełnieniem w trzech wymiarach
całej przestrzeni kanału i szczelną odbudową
korony po leczeniu kanałowym.
Pilniki endodontyczne wszystkich typów są
używane do usunięcia większości miazgi zawartej w kanałach i pozwalają roztworom płuczącym na rozpuszczenie tkanek oraz zabicie
bakterii. Powszechnie wiadomo, że narzędzia
kanałowe nie dotykają ściany kanału na całej
powierzchni, co oznacza, że czyszczenie i nadawanie kształtu podczas leczenia endodontycznego jest procesem biomechanicznym.
Mechaniczne oczyszczanie i nadawanie kształtu przy pomocy dowolnych narzędzi endodontycznych zapewnia powstanie przestrzeni niezbędnej na dotarcie roztworów płuczących do
wszystkich rozgałęzień kanału. Roztwory płuczące są elementem biologicznym, zapewniającym działanie przeciwbakteryjne i służą do
rozpuszczania tkanek oraz wypłukiwania zanieczyszczeń z systemu kanałowego.
Jak dowodzą badania płukanie kanału jest szalenie istotne, od jakości płukania zależy bowiem
ilość bakterii jakie zostaną usunięte z kanału
– żadna ze znanych metod mechanicznego
opracowania kanału ani żadne narzędzie nie
pozwoli na wyeliminowanie bakterii, a zaleganie bakterii jest jedną z najczęstszych przyczyn
niepowodzeń w leczeniu kanałowym.
Infekcja bakteryjna przenikająca w głąb zęba
prowadzi do powstania zapalenia miazgi,
tworzenia się mikroropni, zniszczenia tkanek
miazgi, a ostatecznie powoduje zapalenie
ozębnej przywierzchołkowej. W początkowej
fazie infekcji bakteryjnej kanału korzeniowego dominują gatunki gram ujemne, jednak to
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Entereococcus faecalis jest często odpowiedzialny za niepowodzenia w leczeniu endodontycznym.
Anatomia kanałów jest bardzo złożona, a przy
ich opracowaniu mechanicznym lekarz napotyka wiele przeszkód i utrudnień takich jak
martwe i żywe tkanki miazgi, mikroorganizmy,
warstwę mazistą przykrywającą kanaliki zębinowe. Kanały dodatkowe, kanały boczne oraz
delta korzeniowa są drogą, poprzez którą wnikają lub gdzie rezydują mikroorganizmy, a na
dodatek nie można ich stamtąd usunąć tylko
poprzez mechaniczne opracowanie kanału –
konieczne jest stosowanie częstego płukania,
które ze swojej istoty ma szansę tam dotrzeć
i zadziałać biologicznie.
Idealny środek płuczący powinien więc rozpuszczać szczątki rozpadłych tkanek i skrawków zębiny pozostałych po opracowaniu kanału, być jak najmniej toksyczny, wykazywać jak
najniższe napięcie powierzchniowe (tak aby
mógł się dostać do trudno dostępnych okolic), zapewniać odpowiedni poślizg narzędziu,
móc we właściwy sposób dezynfekować kanały zębowe oraz być w stanie usunąć warstwę
mazistą. Środek płuczący powinien być także
łatwo dostępny i wygodny w użyciu.
Należy zauważyć także, że środki płuczące
wspomagają mechaniczne opracowanie kanału, bo bez ich stosowania wszystkie instrumenty endodontyczne stają się nieefektywne,
ich praca blokowana jest przez odkładające się
w kanale skrawki zębiny.
Oczywiście nie istnieje idealny środek płuczący i dlatego najlepiej jest stosować różne
środki w połączeniu ze sobą, podwyższając
efektywność i skuteczność ich pracy, a także
stosować różne urządzenia aktywujące dodatkowo płyny.
Roztwory płuczące.
Najczęściej spotykane substancje to podchloryn sodu NaOCl, chloroheksydyna (CHX) oraz
sól sodowa kwasu etyleno-dwuaminoczterooctowego (EDTA).
Podchloryn sodu, jak ogólnie wiadomo, jest
skutecznym środkiem zwalczającym bakterie,
rozpuszczającym zarówno żywe, jak i martwe
tkanki. Nie jest on w stanie natomiast usunąć
warstwy mazistej. Stężenie, w jakim należy go
stosować, jest przedmiotem wielu badań naukowych i obecnie najczęściej jest stosowany
jako roztwór o niskim stężeniu (0,5% do 1%)
przy zwalczaniu drobnoustrojów. Jednak w
przypadku stosowania podchlorynu sodu do
rozpuszczania martwych tkanek zalecane jest
znacznie wyższe stężenie, np. 5%.
NaOCl został przetestowany w połączeniu
z innymi środkami płuczącymi i badania te
przyniosły korzystne wyniki. Stosowanie 5%
NaOCl wraz z EDTA daje znacznie lepsze wy-

niki w zwalczaniu bakterii, najprawdopodobniej dzięki usunięciu warstwy mazistej. Można
też stosować połączenie NaOCl z CHX i dzięki
użyciu obu substancji jednocześnie ich właściwości antybakteryjne znacząco zwiększają się. Niestety chloroheksydyna stosowana
oddzielnie nie rozpuszcza tkanek i nie usuwa
warstwy mazistej.
CHX jest środkiem przeciwbakteryjnym o szerokim spectrum działania. W niewielkim stężeniu chloroheksydyna wykazuje właściwości bakteriostatyczne. W wyższych stężeniach
CHX powoduje koagulację oraz strącanie cytoplazmy i w wyniku tego staje się bakteriobójcza. Zarówno 2% jak i 0,12% stężenie chloroheksydyny wykazuje działanie antybakteryjne
przez co najmniej 72 godziny.
Niestety wyniki badań potwierdzają, że CHX,
szczególnie w połączeniu z NaOCl, powoduje
przebarwienia, co oznacza, że musi być stosowana rozważnie, zwłaszcza w przypadku
przednich zębów gdzie zachowanie estetyki
jest szczególnie ważne. Płukanie kanałów solą
fizjologiczną pomiędzy zastosowaniem podchlorynu sodu i chloroheksydyny eliminuje te
brązowe przebarwienia
Warstwa mazista składa się z części organicznej (skoagulowane białko, obumarła i żywa
tkanka miazgi, ślina, mikroorganizmy, itp.)
oraz nieorganicznej (minerały pochodzące
z zębiny). Obecność tej warstwy oraz różnego
rodzaju resztek może prowadzić do obniżenia
wydajności środków płuczących poprzez blokowanie dostępu do bakterii znajdujących się
w kanalikach zębowych.
EDTA stosowany łącznie z NaOCl skutecznie
usuwa warstwę mazistą. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że sól sodowa kwasu etyleno-dwuaminoczterooctowego jest w stanie usunąć zarówno organiczne
i nieorganiczne substancje znajdujące się w
zębinie, jak i niektóre organiczne składniki
miazgi. Działanie tego kwasu na zębinę zależy od jego stężenia oraz długości kontaktu
z zębiną. EDTA wykazuje większą skuteczność
przy neutralnym pH, niż jeśli stosuje się go przy
pH 9,0. W związku z tym aby zredukować erozyjne działanie roztworu sól sodowa kwasu
etyleno-dwuaminoczterooctowego podczas
wydłużonego czyszczenia i opracowywania
kanału należy stosować niższe stężenie EDTA
przy neutralnym pH.
Efekt czyszczenia kanału wspomagany jest
przez siłę hydrodynamiczną, związaną z pompowaniem płynu płuczącego. Siła taka jest
oczywiście uzyskiwana przy zwykłej strzykawce

dzięki ręcznemu wstrzyknięciu płynu do kanału.Ale proces ten można uczynić bardziej
skutecznym wykorzystując urzadzenia mechaniczne takie jak na przykład RinsEndo.

RinsEndo jest urządzeniem, które sku-

tecznie płucze i dezynfekuje kanały, dzięki
hydrodynamicznej aktywacji, opartej na innowacyjnej technologii pompowania. Urządzenie taktujące umieszczone w rękojeści pobiera
za każdym razem 65 mikrolitrów roztworu np.
podchlorynu sodu, z częstotliwością oscylacji
1,6 Hz, z dołączonej strzykawki i wprowadza
go za pomocą igły do kanału korzenia. Podczas fazy odsysania usunięty zostaje zużyty
roztwór i powietrze.

Wykorzystanie zjawisk
dźwiękowych i ultradźwiękow ych przy
czyszczeniu kanału.
Dodatkowy efekt czyszczenia kanału osiągany jest dzięki zjawisku przepływu i zawirowań
roztworu wywołanych drganiami akustycznymi. Drgania akustyczne znacznie zwiększają
przepływ roztworu płuczącego (licząc w stosunku do siły hydrodynamicznej osiąganej poprzez „wpompowanie” roztworu do kanału),
tworzą także w nim zawirowania.
To oczywiście, dodatkowo bardziej skutecznie,
mechanicznie oczyszcza kanał główny i kanaliki boczne z martwej tkanki i opiłek zębiny.
Dla płynów, które wchodzą w reakcję z warstwą mazistą, drgania akustyczne pozwalają
na bardziej skuteczne jej usunięcie, a co za
tym idzie na lepsze otwarcie kanalików zębinowych.
Dodatkowo cały proces czyszczenia wspomagany jest jeszcze przez zjawisko kawitacji,
występujące m.in. w cieczach aktywowanych
akustycznie.
Kawitacja jest zjawiskiem polegającym na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę
gazową pod wpływem zmiany ciśnienia.
Lokalny spadek ciśnienia statycznego prowadzi do tworzenia się pęcherzyków gazu, które
zapadają się, a często gwałtownie implodują,
wytwarzając fale uderzeniowe.
Rejon objęty kawitacją, jest obszarem burzliwego (turbulentnego) przepływu cieczy,
a kawitacja jest gwałtownym zjawiskiem, ponieważ lokalne nagłe zmiany ciśnienia mogą
przekraczać ciśnienie płynu nawet kilkukrotnie.
Powstające fale uderzeniowe są tak silne, iż
w przypadku systemu korzeniowego, odrywają od ścian reszki zębiny, działają na warstwę
mazistą, wnikają w bardzo wąskie kanaliki systemu, czyli pozwalają na bardzo skuteczne
czyszczenie całego systemu. Oczywiście te fale
uderzeniowe w innych ośrodkach np. w mózgu są bardzo niebezpieczne (*), stąd zjawisko
kawitacji jest w bardzo wielu przypadkach zjawiskiem niepożądanym.
Ponadto jak udowodniono, dodatkową zaletą
zjawiska kawitacji jest jego działanie antyseptyczne. Bardzo silne fale temperatury i ciśnienia (fale uderzeniowe) powodują uszkodzenie ścian komórkowych bakterii, wyjaławiając

kanał, czyli dowolny roztwór płuczący poddany działaniu dźwięków lub ultradźwięków
staje się w pewnym zakresie także środkiem
leczniczym.
Na rynku dostępnych jest szereg urządzeń
wspomagających proces płukania kanału.

URZĄDZENIA DŹWIĘKOWE.
Vibragine jest nowością na ryn-

ku światowym i polskim. Jest to
soniczna strzykawka do płukania kanałów. VIBRINGE
wygląda ja zwykła strzykawka, ale ma wbudowany, kontrolowany
mikroprocesorowo, system
dźwiękowej
aktywacji
płynu
płuczącego.
Rozwiązanie to
ma bardzo wiele
zalet, stosuje się
go tak samo jak zwykłe strzykawki i do płukania kanałów można używać wszystkie znane
i wcześniej opisane roztwory. Jak już wspomniano, aktywacja soniczna (akustyczna) roztworu
znacząco zwiększa skuteczność płukania. Stąd
płukanie jest bardzo efektywne i obejmuje cały
system kanałowy, od korony do samego wierzchołka. Zjawisko fali uderzeniowej powoduje
natomiast to, że płyn płuczący wnika w całą
sieć drobnych kanalików bocznych. Urządzenie Vibringe jest włączane/wyłączanie jednym
przyciskiem, ma wbudowany wskaźnik naładowania akumulatora, po 2 minutach nieużywania
automatycznie się wyłącza, oszczędzając baterię. Jego bardzo dużą zaletą jest błyskawiczna
wymiana strzykawki.

PODSUMOWANIE

Efektywne i skuteczne płukanie kanałów jest jednym z najważniejszych elementów prawidłowego opracowania kanału.
Usunięcie bakterii z całego systemu korzeniowego przed jego szczelnym zamknięciem
daje bardzo duża gwarancję powodzenia
leczenia. Badania wykazują, że dodatkowa
aktywacja roztworów płuczących, dźwiękowa, ultradźwiękowa bądź tylko hydrodynamiczna znacząco wpływa na proces eliminacji bakterii z systemu korzeniowego
i jest zdecydowanie zalecana we współczesnej endodoncji.
(*) Znaczenie kawitacji nie ogranicza się do techniki i zjawisk
akustycznych w cieczach. Gwałtowne przemieszczenie czaszki
powoduje, że w naczyniach krwionośnych w mózgu pojawia się
obszar obniżonego ciśnienia krwi, występujący po stronie zgodnej z kierunkiem przyśpieszenia i powodujący wydzielenie się we
krwi mikroskopijnych bąbelków powietrza. Nagłe zatrzymanie
się czaszki w wyniku np. uderzenia głowy o podłoże sprawia, iż
obszar obniżonego ciśnienia krwi przechodzi w obszar o ciśnieniu znacznie wyższym niż normalne, co niszczy bąbelki, które
implodując uszkadzają tkankę mózgową.

SYSTEM ENDOACTIVATOR

System EndoActivator jest także systemem wykorzystującym energię akustyczną. Końcówki
aktywatora wprawiane są w ruch oscylacyjny
przy pomocy specjalnej bezprzewodowej kątnicy, stanowiącej element składowy systemu.
Ten ruch oscylacyjny aktywuje akustycznie
płyn płuczący, w którym powstają opisane
wcześniej zjawiska zwiększonego przepływu
połączonego z zawirowaniami. Końcówki systemu mają 22mm długości i występują w rozmiarach/taperach 15/02, 20/04 i 25/04. Każda
z nich ma także skalę milimetrową umieszczoną na 18, 19 i 20mm.

URZĄDZENIA
ULTRADŹWIĘKOWE

Jest ich wiele na rynku, należy do nich np. MiniMaster, który jest niezależnym, wolnostojącym
urządzeniem ultradźwiękowym, wykorzystywanym także w endodoncji, wspomagającym
płukanie i dezynfekcję kanałów. Ma regulowaną częstotliwość drgań końcówki w zakresie od
25-32kHz, a liniowe drgania kontrolowane są
mikroprocesorowo. Charakteryzuje się zwartą
i ergonomiczną konstrukcją, a butelka na płyn
350ml umożliwia wykorzystywanie podczas
zabiegów wszystkich roztworów płuczących.
Ponadto może być oczywiście stosowane
w skalingu, periodontologii i stomatologii zachowawczej i kosmetycznej.
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OŚWIETLENIE GABINETU
Na nowoczesny gabinet składa
się wiele istotnych elementów
wyposażenia począwszy
od ergonomicznego unitu,
skończywszy na prawidłowym
doborze wierteł.

P

rzez wiele lat w czasopismach publikowano mnóstwo artykułów dotyczących
profesjonalnego wyposażenia. Artykuły o pompach ssących, kompresorach,
unitach, kątnicach znajdziemy wszędzie, wystarczy tylko sięgnąć po dowolny periodyk,
aby znaleźć wykaz nowości, które pojawiły się
na rynku i opis udoskonaleń, dzięki którym
przewyższają one swoich poprzedników. Gdyby pominąć wszystkie artykuły sponsorowane
przez producentów, to prawdopodobnie nic
w tej materii by nie pozostało.
Kilka lat temu stanąłem przed wyzwaniem zaprojektowania dla mojej żony nowoczesnego
gabinetu składającego się z trzech stanowisk.
Koszty takiej inwestycji są oczywiście astronomiczne, dlatego przyjrzałem się wszystkim
aspektom wyposażenia w dłuższej perspektywie czasowej. Jednym z elementów, w sumie
nie najistotniejszym, jednak bardzo ważnym
jest właściwe oświetlenie stanowiska pracy lekarza. Nie myślę tutaj o lampie, która jest wyposażeniem unitu, a o całości oświetlenia pomieszczenia. Z jednej strony istnieją przepisy
narzucające wielkość okien z drugiej strony,
mają się one nijak do sytuacji, gdy lekarz pracuje wieczorami. Podczas targów w Kolonii
w 2007 roku odwiedziłem kilka stoisk, na których prezentowano zestawy oświetleniowe.
Wiele systemów przypominało raczej futurologiczne elementy wyposażenia. Ceny również
należały do kategorii science-fiction. Kilka koncernów proponowało już bardziej tradycyjne
rastry z różnymi frakcjami koloru światła. Zna-
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lezienie czegokolwiek w cenie, która składałaby
się ztrzech cyfr Euro raczej wydawało się mało
prawdopodobne, a jednak znalazłem. Na stoisku firmy Plura Lex w prawdzie nie były prezentowane gotowe modele oświetlenia, ale można
było zabrać prospekt z ładnie wyglądającymi
i logicznie skonstruowanymi lampami oświetleniowymi. Ceny wahały się od 650-780 Euro.
Miłym zaskoczeniem była również rozmowa
z osobą przedstawiającą ofertę. Od razu można było wyczuć, że jest to fachowiec, który nie
tylko wie o czym mówi, ale przede wszystkim
nie używa dziwnych porównań i opisów swoich
produktów tak jak ci, którzy ukończyli „Marketing i sprzątanie”. Wszystkie lampy były oferowane w kształcie litery U z trzema, sześcioma
bądź dziewięcioma świetlówkami, do każdego
typu świetlówek dołączona była karta charakterystyki widma. Praktycznie od razu zdecydowałem się na ten system. W sumie jedynym problemem, jaki pojawił się niebawem był transport
tych lamp z Monachium. Plastikowe i szklane
elementy są raczej kruche. Zacząłem się zastanawiać czy czasem podobnych elementów nie
da się kupić osobno w kraju bądź gdzieś bliżej.
Jakiekolwiek zapytanie do liderów sprzedaży
sprzętu w Polsce kończyło się odpowiedziami
promującymi lampy zagraniczne w całkowicie
abstrakcyjnych cenach. Żadna firma oświetleniowa nie chciała się zgodzić ani pomóc przy
tworzeniu podobnego układu nawet, gdy rozmawialiśmy przedstawiając dalszą współpracę.
Przy zakupie innych opraw oświetleniowych
zauważyłem, że nawet bardzo skomplikowany
układ rzadko kosztuje ponad 400 zł.
Pomysł był prosty: złożyć nawet trzy najdroższe lampy w celu uzyskania jednej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to bardzo łatwe, przeprowadziłem wiele rozmów i zawsze
wszystko rozbijało się o jakiś drobny szczegół.
Z pomocą przyszedł mi właściciel firmy remontowo-budowlanej Roman Kuballa (mąż

dentystki). Zamówiliśmy w salonie potrzebne
elementy i złożyliśmy lampę do testów. W tym
miejscu powiem, że przed przystąpieniem do
badania przeanalizowałem wszystkie parametry potrzebne do właściwego oświetlenia gabinetu, chodzi głównie o rozproszenie światła, barwę, koncentrację punktową. Nie należy
również zapominać, że za właściwe oświetlenie
pola zabiegowego odpowiada lampa z unitu,
oczywiście widma obu oświetleń nie powinny ze sobą kolidować. Ostatecznie musieliśmy
zmodyfikować elementy odblaskowe, ponieważ oświetlenie daleko przekraczało potrzebne do pracy natężenie światła. Był to strzał
w dziesiątkę. Sumaryczny koszt jednego „U”
wyniósł wraz z Vat-em. 1700 zł. Oczywiście bazowaliśmy na elementach przeznaczonych dla
celów medycznych.

Uwaga!
Lampa nie jest jednak wyrobem
medycznym w świetle ustawy
o wyrobie medycznym.
Dokumentację techniczną udostępnimy
w marcu na stronie internetowej.

www.kometdental.pl

Potencjalne zamówienia od lekarzy
z województwa śląskiego przyjmuje
kolega Roman Kuballa (tel. 607631662).
Czas realizacji zamówienia
to około 3 tygodnie.

Przygotowanie wody do chłodzenia
końcówek stomatologicznych
Czy występuje zjawisko aspiracji (wessania) chłodziwa
po pracy końcówki?
Jest to pewien mit stomatologii współczesnej wymyślony na potrzeby
usprawiedliwienia konieczności autoklawowania końcówek po pracy (po każdym pacjencie). Zjawisko to jest prawie nieprawdopodobne w nowoczesnych sprzętach ponieważ po odcięciu dopływu wody
następuje krótkotrwałe wykraplanie chłodziwa wynikające z ciśnienia
w przewodach.

Czym zatykają się przewody końcówek?

Najczęściej lekarze za zatykanie przewodów chłodzących winią kamień
wodny, jest to jednak nieprawda ponieważ najczęściej woda nie jest
podgrzewana a nawet gdyby był to kamień to powinien się osadzić na
grzałce. Najczęściej do przytykania przewodów dochodzi z powodu
glonów. Zdarza się, że większa ich ilość nagle oderwie się z przewodów
i w postaci zielonej mazi zatka przewód.

fot. Digitouch
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o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zniknęły instytucje
dopuszczające do rynku, wydające „ateściki” lub tzw. pozytywne opinie. Rynek otworzył się na wszystkie typy preparatów a ich zalew świadczy o wieloletnim poście polskiego rynku
w tej dziedzinie. Wraz z nowymi produktami rozpoczęto pisać różne artykuły wychwalające poszczególne typy bądź gatunki środków dezynfekcyjnych. Często powoływano się na egzotyczne normy i radzono
jak unikać różnych kontroli. Dezynfekcja to duży rynek, występują na
nim różne próby powrotu do „starych czasów” jednak prawodawstwo
EU jest nieugięte i środki dezynfekcyjne pozostaną w grupie wyrobów
medycznych. Obserwuję i czytam wszystkie publikacje dotyczące środków dezynfekcyjnych od lat.
Muszę przyznać, że nie spotkałem ani jednego artykułu poświęconego przygotowaniu wody do chłodzenia końcówek stomatologicznych!
Opracowywanie ubytków próchnicowych jak również np. usuwanie kamienia nazębnego wiąże się z koniecznością zranienia tkanek ludzkich.
Jest to oczywisty fakt, zębina ludzka jest przecież unerwiona i ukrwiona a prawidłowe oczyszczenie ubytku wiąże się ze skrawaniem części
zdrowej zębiny. Wszyscy wiemy, że wiertła podczas pracy muszą być
intensywnie chłodzone (min 50ml/minutę wg norm) tak więc łatwo
sobie wyobrazić, że woda chłodząca swobodnie kontaktuje się z opracowywaną zębiną. To samo dotyczy zranień tkanek miękkich przy usuwaniu kamienia.

Czym jest chłodziwo?

Woda chłodząca może pochodzić z dwóch źródeł, jest to zwykła woda
wodociągowa (rzadko spotykane rozwiązanie ale zgodne z przepisami)
lub z dozownika wody destylowanej (butelki).

Czy korzystne jest spryskiwanie rany wodą?

Z punktu widzenia technologii opracowania ubytków próchnicowych
jest to konieczność, bez chłodzenia ciepło wytworzone podczas pracy narzędzi akumulowało by się w zębinie mogąc umartwić miazgę,
a końcówka skalera parzyłaby tkanki miękkie. Inne substancje np.
tłuszcze bądź inne substancje chemiczne oddziaływałyby na zębinę
chemicznie uniemożliwiając np. założenie wypełnień. Jesteśmy więc
skazani na wodę.

Czy woda destylowana jest aseptyczna?

Woda destylowana nie jest aseptyczna. Dodatkowo należy pamiętać,
że woda chłodząca przepływa przez układ wodny unitu (często o dużej
objętości) a podczas np. weekendu zalega w nim bez ruchu kilka dni.

Czym więc jest zanieczyszczona?

Zanieczyszczenia pochodzą głównie z dwóch źródeł: pierwsze to wegetacja glonów w przewodach i wiążące się z tym wydzielanie substancji
i związków chemicznych związanych z metabolizmem glonów, drugie
to rozwój bakterii w oparciu o produkty przemiany materii glonów.
Bakterie pochodzą z systematycznie podawanej wody. Jeżeli chodzi
o wirusy to występowanie ich w przewodach wodnych również jest powszechne ale nie stwierdza się zagrożeń z tego powodu. Jest oczywiste, że wszystkie te elementy zalegające w przewodach systematycznie
„chłodzą” nam ubytki bądź tkanki miękkie.

W jaki sposób można zaradzić takim problemom?

Drogi są dwie:
1) Systematyczne odkażanie wody poprzez podawanie preparatów
uzdatniających wodę.
2) Systematyczne oczyszczanie przewodów wodnych.
W pierwszym przypadku musimy pogodzić się z tym, że w raz z chłodziwem do jamy ustnej będziemy wlewać jakąś substancję czynną o charakterze dezynfekcyjnym. Należy więc sporządzić listę związków chemicznych, których taki preparat nie powinien zawierać. Są to: aldehydy,
tłuszcze, utleniacze, alkohole, fenole, związki zasadowe, kwasowe itd.

Co więc powinien zawierać taki preparat i jak powinien
być podawany?

Ze względu na uniknięcie posądzenia o reklamowanie metody odeślę
Państwa do lektury składu chemicznego jedynego do tej pory oferowanego preparatu w tej grupie o nazwie ALPRON. Preparat stosujemy
poprzez systematyczne podawanie do wody destylowanej w stężeniu
1%. Po prostu wlewamy naparstek na każdy litr wody podawanej do
unitu. Działa poprzez zmiękczenie wody do 20e, co pozwala na skuteczne wyeliminowanie wszystkich organizmów żywych z przewodów
wodnych. (Uwaga! Jeżeli Państwo nie stosowaliście wcześniej żadnych
preparatów do systemu wodnego to zastosowanie Alpronu w pierwszym dniu może doprowadzić do wielokrotnego zatykania przewodów
z powodu nagłego oderwania się dużej ilości glonów). Jako jedyny posiada wszystkie atesty obojętności fizjologicznej i niereaktywności
z elementami wyposażenia unitów stomatologicznych. Istnieje również
system automatycznego podawania Alpronu do wody chłodzącej poprzez urządzenie Alpron Tec. Wtedy podawanie właściwego stężenia
Alpronu zawdzięczamy urządzeniu. W drugim przypadku jedynym wymaganiem w stosunku do preparatu jest jego nie reaktywność z przewodami wodnymi unitu. I w tym przypadku możemy wyliczać czego
nie powinien zawierać. Spis substancji będzie identyczny jak w przypadku pierwszym. Wszystkie kryteria spełnia jeden preparat o nazwie
BILPRON. Aplikujemy go raz w tygodniu do systemu wodnego przed
przerwą weekendową. Usuwamy wodę z butelki, zastępujemy ją Bilpronem i wprowadzamy go do wszystkich końcówek poprzez przewody
wodne, pozostawiamy na kilka godzin lub dni (może pozostać w przewodach nawet kilka miesięcy). Przed pracą usuwamy go z przewodów
poprzez wypłukanie wodą z butelki (należy pamiętać, że nie może być
podawany do ust pacjenta). Efektem działania Bilpronu będzie całkowite oczyszczenie przewodów z drobnoustrojów i wytworzenie biofilmu
na powierzchni przewodów uniemożliwiającego osadzanie się czegokolwiek na ich powierzchni. Bilpron też możemy podawać automatycznie poprzez urządzenie Weekend System. Urządzenie to znajduje się
w standardzie wyposażenia firmy Sirona. W przyszłości na pewno wystąpi ustawowa konieczność stosowania środków uzdatniających wodę
do chłodzenia końcówek. W prawdzie nie jest mi znany przypadek zakażenia kogokolwiek w Polsce w ten sposób ale wiele krajów EU już wprowadziło taki obowiązek. Prekursorem była Wielka Brytnia.
Przedruk z „Asystentka i higienistka” nr 3/2006
Autor : mgr inż. Piotr Chmielowski
Wice Prezes SPiDS, przedstawiciel naukowy firmy KOMET
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poza kontrolą sanepidu
Historia zaniechań organów państwa w zakresie
procedur sanitarno-higienicznych
Wszyscy przywykliśmy od wielu lat do pewnych dziwnych zachowań pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej podczas kontroli. Stowarzyszenie Producentów
i Dystrybutorów Stomatologicznych (SPiDS)
monituje nadużycia inspekcji, jak również
przeciwdziała łamaniu prawa w tym zakresie na terenie RP.
Opisywanie współpracy z Ministerstwem Zdrowia i kolejnymi Ministrami począwszy od prof.
Opali poprzez Pana Łapińskiego, Sikorskiego,
prof. Religi miałoby charakter wybitnie kabaretowy. Z pewnością ktoś kiedyś opisze ich
dokonania w tej instytucji i wcale nie będzie
to śmieszne. Obecnie Państwowa Inspekcja
Sanitarna działa właściwie bezkarnie, w sposób dowolny interpretuje prawo, przepisy oraz
tworzy swoje własne interpretacje. Nieraz były
one mądre, ale w większości przypadków skandaliczne, stąd zrodził się pomysł przygotowania i wstępnego opracowania procedur sanitarno-higienicznych dla różnych typów ośrodków
zdrowia, tzn. osobnych dla szpitalnictwa, dentystów i innych specjalności. Sposób wymigiwania się Głównego Inspektoratu
Sanitarnego zasługuje na nagrodę,
jednak zwróciliśmy się w tej sprawie
do Ministerstwa, które z kolei przymusiło GIS do rozpoczęcia rozmów.
Spotkanie odbyło się wiosną 2008
roku - na szczęście rozmowa była nagrywana, więc nie grożą nam żadne
konsekwencje za ujawnienie jej treści. Szanownego czytelnika proszę
o wymyślenie niekompetencji urzędnika, jeżeli już to Państwo uczynili to
zapewniam, że pracownicy GIS biorący udział w spotkaniu byli jeszcze
bardziej niekompetentni, a ich zachowanie pozostawiało wiele
do życzenia. Jednak zgodzili się na rozpoczęcie
dyskusji w tej sprawie.
Oczywiście, poza zgodą na rozpoczęcie nie
przystąpili do żadnych
innych czynności znajdując w ymówkę, by
ostatecznie zakończyć
projekt procedur. Na ich
postępowanie złożyliśmy skargę do Minister
Zdrowia Ewy Kopacz. Jakże niemiłym zaskoczeniem było pismo z dn. 15.10.2008, w którym
możemy przeczytać:
„Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego poinformował Pana, iż przedstawione przez Pana żądania w zakresie opracowania ww. projektów procedur nie mogą zostać
uwzględnione. Dodatkowo należy podkreślić, iż
nie zwrócono się bezpośrednio do Pana, czy też
do reprezentowanego przez Pana Stowarzyszenia z prośbą o przygotowanie takich projektów
procedur. Ponadto, w Głównym Inspektoracie
Sanitarnym nie toczą się obecnie oraz nie są
planowane jakiekolwiek działania w celu ustalenia przedmiotowych procedur sanitarnych.
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Pragnę również podkreślić, iż brak jest podstaw
prawnych dla podejmowania przez Główny Inspektorat Sanitarny działań polegających na
określeniu takich jednolitych i obowiązkowych
procedur sanitarnych, gdyż powyższe należy do
zadań własnych kierowników zakładów opieki
zdrowotnej”.
Mamy więc sytuację w ocenie Ministerstwa
Zdrowia, w której to GIS nie jest od przygotowywania procedur tylko od kontrolowania takowych w gabinetach. Weźmy przypadek lekarza,
który ma profesjonalnie przygotowane procedury zatwierdzone przez SPiDS i przychodzi do
niego miła Pani z sanepidu i bierze do ręki procedury, pytanie brzmi czy jest je w stanie zrozumieć lub profesjonalnie ocenić? Ja wiem, że
nie może! Ktoś ma inne zdanie? Doszliśmy, więc
do sytuacji, w której organa PIS mają znacznie
większe uprawnienia niż policja czy prokuratura, mogą kontrolować, choć tak naprawdę nie
wiedzą co, ponieważ nie stworzyły żadnego
kodeksu ani procedur, według których należy
postępować. Czyż ta sytuacja nie jest zabawna?
W ślepy zaułek, w który zabrnęło PIS jest dosko-

2. Drugi przykład nawet nie jest śmieszny, jest
zdecydowanie tragiczny. Otóż w grudniu 2008
roku Powiatowy Sanepid Lubelski zamknął kilka gabinetów na terenie Lublina, w tym Zakład
Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, za
nieprzestrzeganie procedur dezynfekcji końcówek stomatologicznych, tzn. zrobili coś według
czegoś, co nie istnieje. My w stowarzyszeniu
wiemy, o co chodzi, ale czy np. lekarz z miasta
mieszczącego się na terenie innego powiatu,
np. w Kłobucku czy Łomży wie, co może strzelić do głowy kontrolerowi sanepidu i jakiej tam
procedury trzeba będzie przestrzegać? Po krótkim spięciu w Lublinie pozytywy są dwa:
1. Potężny wzrost sprzedaży preparatów do dezynfekcji końcówek.
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Lublinie zrozumiał, o co chodzi i wraz z Izbą
Lekarską (lubelską) powołał zespół do opracowania procedur. Świadczy to o jego dużej odwadze cywilnej, bo przeciwstawił się swojemu
zwierzchnikowi, za to należą się mu brawa.
Może precedens lubelski
należy rozszerzyć na cały kraj?

Jeżeli GIS czegoś nie umie lub nie rozumie to może
zrobią to jego podwładni?
Propozycje SPiDS w zakresie procedur są od wielu
miesięcy publikowane na stronie www.alpro-medical.pl W zakresie uwarunkowań prawnych powinno to wyglądać tak jak w przypadku kodeksu
drogowego. Powinny powstać procedury do poszczególnych działalności medycznych i nie tylko. Powinny być opracowane przez środowiska,
w przypadku SPiDS współpracujemy z ekspertami naprawdę z górnej półki. Następnie należy stworzyć kodeks
weryfikacji tych procedurw gabinetach i potencjalnego karania za nieprzestrzeganie, a dzięki
kontroli procedury mogłyby być
unowocześniane, zmiany w procedurach nie powinny być dokonywane częściej jak raz na rok
lub rzadziej, jeżeli nie zajdzie taka
potrzeba. Procedury powinny być
ogólnodostępne oraz publikowane na stronach GIS oraz Ministerstwa Zdrowia. Niestety w moim
odczuciu tego typu przygotowania przerastają obecną ekipę
GIS oraz Ministerstwa Zdrowia.

Z ostatniej chwili:

nałym nawozem dla różnego rodzaju dziwnych
sytuacji, które tworzą się na rynku. Posłużę się
dwoma przykładami:
1. Pierwszy pochodzi z 38. numeru „Nowego Gabinetu Stomatologicznego” ze stron: 28 i 29.
Autor artykułu „Aby sanepid nie miał wątpliwości” pisze w pierwszym zdaniu, że sanepid
wprowadził podstawowe procedury stomatologiczne mające na celu zapobieganie rozwojowi
bakterii, wirusów i grzybów. Następnie opisuje coś, co nazywa procedurami a jest to właściwie jakieś tam chciejstwo czy uwagi na temat
zachowania czystości w gabinecie dodatkowo
okraszone ładnymi, kolorowymi zdjęciami środków dezynfekcyjnych firmy X. Należy to pozostawić bez komentarza.

Pracownicy ministerstwa po wielokrotnych monitach zdali sobie
wreszcie sprawę z sytuacji. Dzięki Bogu przymusili GIS do działania. Niewątpliwie GIS rozpoczęło
czynności i jedyną, jaką wykonało do tej pory to zwrócenie się do
mnie o przesłanie wypisu z KRS
naszego stowarzyszenia. W tym miejscu dobrym zwyczajem Dentoplotkowym zamieszczamy quiz:

Po co pracownikom GIS po raz kolejny
nasz KRS?
a) Rozpoczęli naukę czytania.
b) Chcą sprawdzić czy w dokumencie tym są
błędy ortograficzne.
c) Chcą sprawdzić czy SPiDS istnieje.
d) Inny powód.
Odpowiedzi a, b, c lub d (wraz z komentarzami) prosimy przesyłać na adres e-mail:
idf@idf.net.pl
Najciekawsze komentarze opublikujemy,
a wśród uczestników rozlosujemy cenne
nagrody.

przyjmowanie
kontroli sanepidu

Ust. 1 Kontroler musi mieć przy sobie aktualną legitymację służbową
i upoważnienie do przeprowadzenia
kontroli.
Upoważnienie, o którym mowa
w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię i nazwisko pracownika organu kontroli
uprawnionego do wykonywania kontroli
oraz numer legitymacji służbowej;
5) nazwę firmy przedsiębiorcy objętego kotrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenie kontroli;
8) podpis osoby udzielającej upoważnienia
z podaniem zajmowanego stanowiska
lub funkcji.
Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
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Gdy kontroler pragnie zobaczyć Karty
Charakterystyki okazujemy je bądź informujemy, że posiadamy je w komputerze. Treści
kart znać nie musimy zresztą kontroler niewiele z nich rozumie. (w GISie też nie mają K-Ch do
preparatów myjących, to samo w WSSE i PSSE).
Jednak deklarujemy, że je posiadamy.
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Proszę pamiętać o dokumentowaniu
wszystkiego szczególnie braków formalnych ze strony kontrolera. Prawie zawsze
gdy „wyleci” z gabinetu przystępuje do fałszowania upoważnień, dat i innych dokumentów.
Potem wraca i zachowuje się standardowo złośliwie. Bardzo często kłamią, konfabulują, bądź
fałszywie oskarżają.
Po złożeniu skargi należy
uzbroić się w cierpliwość
PPIS będzie na 99,9% bronić
swoich podwładnych (często
się ośmieszając) dalsza skarga to
WPIS na 80% nie rozwieje wątpliwości. Dopiero przygotowania do
procesu bądź skarga do GIS powodują przywrócenie
praworządności.
Nie daj się zastraszyć lub poniżać to ty masz rację
i prawo stoi za Tobą.
Pamiętaj twoja rezygnacja wzmacnia psychicznie „prześladowców”.
Możesz liczyć na pomoc
SPiDS tel. 601 43 53 91,
bądź fax. 022 846 04 26. idf@idf.net.
pl Pomagamy wyłącznie chętnym,
którzy posiadają dokumenty np. protokoły, wezwania, decyzje. Bez dokumentów jesteśmy bez szans.
Uwaga! Osoby z województw:
Podlaskiego, Warmińsko-mazurskiego i Pomorskiego proszone
są o szczególną ostrożność, na waszym terenie organa PIS najczęściej
naruszają prawo i bardzo często zastraszają.
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Brak prawidłowego upoważnienia skutkuje
wylotem kontrolera i skargą na jego postępowanie u przełożonego!
Wszystko co Pani/Pan powie lub napisze
może zostać użyte przeciw Pani/Panu
Gdy właściciel jest nieobecny kontrola nie
może się odbyć!
Gdy wymuszają na nas powołanie osoby upoważnionej do przyjęcia kontroli
w sposób arogancki to wtedy powołujemy
Komendanta Policji lub Straży Miejskiej (za
ich zgodą) lub wice prezesa SPiDS (zawsze
się zgadzam).
Kontrolerzy nie mogą przerywać zabiegów jak również przebywać w pomieszczeniu gdzie odbywają się zabiegi.
Wyroby medyczne nie podlegają kontroli PIS.
Kontroler nie powinien rozmawiać na temat
WM, nie powinien brać ich do ręki lub polecać ich stosowania. Gdy to będzie robił należy
poprosić o wpis tych czynności do protokołu.
Nie wolno im pobierać próbek , gdy to chcą
zrobić, nie zabraniać po warunkiem, że wpiszą czynność do protokołu i zobowiążą się do
przysłania wyników. Następnie składamy skargę na zabór mienia i potwierdzenie nieprawdy
(wyniki). Nie istnieją w Polsce laboratoria zdolne
do badań wyrobów medycznych. Nawet „sporale” są badane nielegalnie. W tym wypadku
jest to sprawa karna.
Gdy kontroler zażąda atestów dopuszczeń
lub innych dokumentów w stosunku do wyrobu medycznego, żądanie to dokumentujemy
w protokole i czytamy mu regułkę. Informujemy o tym PPIS i SPiDS (dowodem jest protokół).
Żądanie „atestów” PZH jest poważnym wykroczeniem. Prosimy zadbać o to aby w gabinecie
nie było preparatów z „atestami” PZH.
Gdy kontroler przystąpi do przeszukiwania
naszych szafek lub pomieszczeń, prosimy
o wpis do protokołu i składamy skargę po przeczytaniu formułki 1.
Gdy kontroler chce sprawdzać daty ważności prosimy o wpis do protokołu, czytamy formułkę i składamy skargę po uprzednim
wyproszeniu kontrolera.
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Należy zadbać aby po kontroli kontroler sporządził protokół, należy go uważnie przeczytać w szczególności zalecenia i wytyki. Protokołu nie
musimy podpisywać chyba, że jest dla nas korzystny. Protokół jest dowodem.
W przypadku agresji kontrolera, braku
kultury bądź innych złośliwych zachowań natychmiast składamy skargę wskazując
świadka zajść (jeżeli jest).
W przypadku natręctwa bądź złośliwości
kontrolera powinno się wezwać policje
w celu spisania protokołu.
* Wszystkie dane tele-adresowe znajdziecie Państwo na stronie www.gis.gov.pl
punkt adresy.
Jeżeli podczas kontroli powstają dziwne
kontrowersje to powinny natychmiast
znaleźć się w protokole, gdy kontroler odmówi
ich wpisania to znaczy, że coś kombinuje.
Jeżeli ustnie zabroni stosowania niektórych preparatów, WM bądź będzie sugerował ich słabą jakość popełnia przestępstwo.
(Proszę zwracać uwagę na zachowanie w stosunku do preparatu DC-1.)
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24 Głowa do góry!

*na początku roku 2009 zmieniono adres strony
GIS, obecnie jest to www.pis.gov.pl
Usunięto również adresy i numery telefonów
stacji powiatowych i wojewódzkich, odbieramy to jako poważne utrudnienie.

Gdzie dwóch się bije tam...
dentysta korzysta.
- Ile kosztuje ekstrakcja zęba?
- 50 PLN.
- 50 PLN za kilka minut pracy?!
- Mogę wyrywać
powoli jeśli pan chce.
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wystawa
1

Kongres lekarzy dentystów i wystawa
dentystycza w Sao Paulo w Brazylii
odbywa się co roku pod koniec stycznia,
czasami na przełomie stycznia i lutego.
Jest to największy kongres i największa wystawa na zachodniej półkuli,
co nie powinno dziwić, jako że w Brazylii pracuje ponad 90 000 lekarzy dentystów. Do
wielu z nich przylatują pacjenci z różnych krajów świata, stąd potrzeba ustawicznego
kształcenia się oraz znajomości najbardziej nowoczesnych urządzeń, materiałów i instrumentów na rynku. Kongres, którego tradycje sięgają 1962 roku, gromadzi obecnie
ponad 10 000 lekarzy, którzy mają do wyboru 350 różnych kursów odpłatnych oraz 300
kursów bezpłatnych organizowanych przez firmy na ich stoiskach. Wystawa zorganizowana na 21000 m2 corocznie gromadzi około 500 wystawców z wielu krajów świata,
odwiedza ją ponad 87 000 osób, z czego prawie połowa to lekarze dentyści.

2.1

2.2

1 Głównym sponsorem prawie wszystkich wydarzeń na wystawie jest Colgate.
2.1 Każde ze Stowarzyszeń Lekarzy Dentystów Brazylii ma swoje stoisko, na którym
m.in. rejestrowani są uczestnicy Kongresu.
2.2 Na wystawę przychodzą lekarze razem z dziećmi, dla nich także jest ciekawa oferta. Dzieci mają również do dyspozycji stanowisko do zabawy/gry w piłkę pod okiem
fachowych opiekunów.
3.1 do 3.8 Specyfiką wystawy brazylijskiej są
3.6
markety dentystyczne. Ośmiu największych
dystrybutorów produktów dentystycznych
buduje na hali stoiska przypominające typowe markety z długimi półkami swoich produktów, wózkami na zakupy, kasami fiskalnymi, osobami pomagającymi pakować nabyte
towary, etc. Markety te są najbardziej obleganymi stoiskami wystawienniczymi – można
tam kupić wszystko a dodatkowo wszyscy
starają się ściągnąć do siebie klientów oferując im różne ciekawe promocje.
4.1 do 4.4 Największe i najbardziej okazałe
stoiska mają firmy implantologiczne.
Każda z nich stara się przyciągnąć klienta ciekawą zabudową, futurystycznym wyglądem,

3.1

3.3

3.7

3.2

3.4

3.8

w sao paulo
napojami i przekąskami. Na większości z nich
w dobrze klimatyzowanych specjalnie wybudowanych salkach
przez cały czas trwania wystawy odbywają się bezpłatne wykłady i kursy praktyczne na modelach. Implanty są przeznaczone przede wszystkim dla zagranicznych pacjentów brazylijskich stomatologów.
5 Bardzo okazałe jest także stoisko firmy Gnatus. Jest to jeden
z największych producentów urządzeń stomatologicznych,
w tym znanych także w Polsce, unitów. Brazylia jest bardzo
dużym producentem wyposażenia, materiałów, instrumentów
i także implantów z tym, że większość tych produktów trafia
na rynek wewnętrzny (90 000 lekarzy dentystów).
6 Pawilon szwajcarski finansowany jest w całości przez rząd
Szwajcarii. Brazylia jest bardzo specyficznym krajem - chroni
swój rynek wewnętrzny poprzez bardzo wysokie sięgające
do 90% cła importowe. Zagraniczni producenci „ratują” się
poprzez tworzenie przedsiębiorstw z brazylijskim wkładem
pracy (np. pakowanie finalnych produktów) wtedy cła nie
obowiązują i produkt można sprzedać po normalnych cenach. Szwajcaria wspiera swoich producentów i znajduje dla
nich partnerów tego typu przedsięwzięć poprzez Szwajcarsko-Brazylijską Izbę Handlową.
7 Na stoisku Oral B wszystkich wita robot oferując próbki pasty.
8 Brazylijskie hostessy przyciągają wzrok, szczególnie panów. Blondynki też są rodowitymi Brazylijkami, przeważnie
pochodzą z południa Brazylii, które „opanowali” w XIX i XX
wieku emigranci z Europy. Brazylia jest największym tyglem
narodów świata, występują tam wszystkie rasy i wszystkie
ich mieszanki.
9 Na wystawie znajduje się także salon piękności. Po męczącym zwiedzaniu można zrobić sobie fachowy makijaż, obciąć
i uczesać włosy czy przeprowadzić pielęgnację paznokci.
10 Jedną z ważniejszych funkcji kongresu i wystawy jest edukacja, ale nie tylko lekarzy dentystów. Dzieci z przedszkoli
i szkół Sao Paulo uczą się jak prawidłowo myć zęby.
11 Jak ważną rolę odgrywa stomatologia świadczy zaangażowanie samych władz miasta Sao Paulo, które ma własne
stoisko na wystawie.
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2900 p.n.e.

Hieroglify reprezentujące zawód dentysty na wejściu
do grobowców. Poświęcone trzem dentystom,
którzy służyli władcom starożytnego Egiptu.
Szef „bandy” zobrazowany po lewej stronie

Doktorzy starożytnych Egipcjan
byli pionierami w leczeniu ubytków
próchnicowych (skamieniałości pochodzące z Egiptu).

2700 p.n.e.

Chińczycy zaczęli stosować zestaw
igieł w leczeniu problemów dentystycznych.

1700 p.n.e.

Narzędzia tortur - Epoka rzymska I wiek
naszej ery, Muzeum Cywilizacji Rzymskiej.
Obecne kleszcze dentystyczne i dźwignie
(pomyśleć, że od tak dawna używane…)

Odnaleziono dowody na istnienie
wczesnej wiedzy dentystycznej datowanej na 3700 p.n.e. (Papirus Ebers,
starożytny Egipt).

1300 p.n.e.

Grecki lekarz Eskulap jako pierwszy
zrozumiał i przedstawił konieczność
usuwania dotkniętych chorobą zębów.

900- 500 p.n.e.

Middle Ages
Majowie stosowali zabiegi higieniczne
- Siostra
jamy ustnej - czyścili zęby, ale z przymiłosierdzia
czyn religijnych... Prawdopodobnie ukoi w bólu. 1467 r.
jako pierwsi dokonali transplantacji Uwaga ergonomia?
- pozycja dentysty
zęba.

500 p.n.e.

Hippokrates i Arystoteles opisali maści dentystyczne i sterylizowanym ciepłem drutem stosowanych do leczenia
chorób zębów oraz ich ekstrakcji. Gutaperka miała początki w tych czasach
i nadal jest używana.

100 p.n.e.

Romański pisarz medyczny Paracelsus
opracował wiele dokumentów dotyczących chorób jamy ustnej i ich leczenia, opisał narkotyczne leki przeciwbólowe i ich zastosowanie w leczeniu
problemów dentystycznych.

Hipokrates 460-365 lat
przed Chrystusem.
Ojciec Założyciel - szkoła grecka
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Zawiasy na miejscu!
- Nastawianie
zwichniętego stawu
skroniowo- żuchwowego
Codex Nicetas, IX-X w

Trochę ganji?
INHALACJA ze wskazań, Robert z Parmy XIV w

Święta Apolonia - Matka
wszystkich cierpiących,
patronka dentystów i Święta
Małgorzata Roger Van der
Weyden, ok. 1445 r.
Szkoła flamandzka - tryptyk

Bezpieczna odległość.
Badanie jamy ustnej przez lekarza
Teoderyk z Borgognonii, 1205-1298 r.

W kleszczach Święta Apolonia raz jeszcze.
Ambroży Saracena, XVI w,
szkoła włoska - Renesans

„histeria” dentopolis
166-201 n.e.

Scharaf ed din (1404-1468)
- medycyna u źródeł
czyli Abrakadbrah
Zęby zawsze pod ręką?
Czyli o tym jak dentysta
zęby ekstrahuje:
Jacobus XIV w - rękopis

Etruskowie intensywnie rozwinęli stomatologię odtwórczą stosując złote korony i mosty. Rzymianie używali kości, skorupek jajek
i ostryg do czyszczenia zębów.

249 n.e.

Święta Apolonia Patronka Dentystów została spalona po tym
jak usunięto jej wszystkie zęby.

570-950 n.e.

Powstała pier wsza szczotka
do czyszczenia zębów i prymitywna skrobaczka do higieny języka (medycyna arabska).

Czas Renesansu
(1452-1527)

Leonardo da Vinci, zobrazował
czaszkę i po raz pierwszy zatokę szczękową (późny Renesans)
ciąg dalszy nastąpi...

cz.1

Św. Apolonia
w karykaturze,

www.dentistry4u.com

Źle się dzieje w Zębolandii
(mały kraj nad Bałtykiem)
– fragment większej całości...
cz. (iII)

Piotrek Żubrowy, właściciel firmy
DENTAR z małego miasta koło Oławy w województwie dolnośląskim
łapczywie wpatrywał się w ekran
najnowocześniejszego monitora.
Po cichutku, skrupulatnie liczył piksele. Przekroczył już 8 milionów,
lecz ciągle liczył. Zapłacił za okrągłe
10 milionów i tyle ma być. Ani jednego mniej. W przeciwnym razie będę
reklamował – pomyślał i zagadkowo się uśmiechnął.

W tym samym czasie bracia Kuweta z zainteresowaniem spoglądali
Wiersz
Włodzimierza Boruńskiego
pt. „Stomato – logicznie”
Człowiek się męczy, z bólu słania
gdy go zaboli nagle ząb boi się, biedak, borowania,
boi się nawet zwykłych plomb.
I czeka do ostatniej chwili,
żeby pójść do dentysty. Lecz
musicie wiedzieć, moi mili,
że zęby - to szczególna rzecz!
Muszą nam służyć, jak należy,
bo przecież w życiu bywa tak,
że czasem trzeba je wyszczerzyć,
a jak to zrobić, gdy ich brak?
Milczenie - mówiąc między nami to jedna z najważniejszych cnót,
a trzymać język za zębami,
gdy zębów nie ma - to już cud!
Nadejdzie styczeń, przyjdzie luty
i mróz siarczysty w związku z tym a ty masz każdy ząb zepsuty
i nawet szczękać nie masz czym!
A gdy się w różne sprawy wgłębiasz,
w każdej dziedzinie znajdziesz coś,
co zwykle o coś się z a z ę b i a,
a zębów nie ma, jak na złość!
Musimy, by zaradzić temu,
czym prędzej do dentysty iść!
Bo jakże wiele jest problemów,
które - niestety - trudno zgryźć.
Pozdrawiam
Joanna Janecka

w niebo. Było niebieskie i płynęły
po nim małe obłoczki. W pewnym
momencie ktoś przeleciał nad nimi
na motolotni. Jezu! Ogrodowski
z Rabarbaru! - wykrzyknął starszy,
my też musimy mieć taką motolotnię! Młodszy, jak zwykle wolał milczeć...
Adaś Grzbietkoński z dumą chodził
naokoło swojego roweru. Właśnie przed chwilą zmienił opony na
zimowe i szykował się do próbnej
jazdy. Śniegu co prawda nie było,
ale czy do jazdy na rowerze niezbędny jest śnieg? Jest zima, więc są
„zimówki”. Porządek musi być...
Wstawał kolejny wspaniały marcowy dzień... Radio Maryja zapowiadało tydzień upalnej, słonecznej pogody... Boguś Płazowicz, jak zwykle
rano liczył zęby. Gdy doszedł do miliona, po cichu stwierdził, że starczy
nie tylko dla Polaków, ale Norwegowie , Szwedzi i inni też będą mo-

nadesłane

gli gryźć swoje łososie i krewetki.
Zaraz zadzwoni z meldunkiem do
Ojca Dyrektora, że Europa jest dziś
bezpieczna… Lubił te swoje poranne meldunki. Przy okazji zawsze
zdążył się wyspowiadać i uzyskać
rozgrzeszenie, a to zwiastowało kolejne miłe popołudnie…
Tymczasem w Monte Carlo skończył
się kolejny wyścig FORMUŁY 1. Zza
kierownicy BMW, które przybyło na
pierwszym miejscu wyciągnięto nieogolonego faceta w bliżej nieokreślonym wieku. Ubrany był w zieloną
kurtkę w maskujących odcieniach
i na odległość pachniał bimbrem
z okolic Białegostoku. Był to nasz
stary znajomy – Gajowy Marucha,
który przez pomyłkę, zamiast do
taksówki wsiadł w bolid Formuły 1. Bardzo spodobało mu się ciśnięcie gazu do oporu przez cały
czas znajdowania się na torze wokół pięknego miasta Monte Carlo.
W tym samym czasie w miejscowym
komisariacie policji Robert Kubica
uczestniczył w sporządzaniu portretu pamięciowego człowieka, który zamiast niego wsiadł
do BMW na starcie wyścigu o Grand Prix...
Dobranoc Państwu.

list blondynki

do syna na studiach stomatologicznych
Piszę do Ciebie tych parę linijek, żebyś wiedział, że do Ciebie piszę.
Jak ten list dostaniesz, to znaczy, że do Ciebie doszedł. Jak go nie dostaniesz, to mi daj
znać, to go wyślę jeszcze raz. Piszę do Ciebie wolno, bo wiem, że nie potrafisz szybko czytać. Niedawno tata przeczytał w jakiejś gazecie, że najwięcej wypadków się zdarza kilometr od domu, więc przeprowadziliśmy się trochę dalej. Mieszkamy teraz w fajnej chałupce. Jest tu pralka, choć nie jestem pewna, czy się nie zepsuła. Wczoraj wrzuciłam do niej
pranie, pociągnęłam za sznurek i pranie gdzieś wsiąkło. Ale przecież się z powodu tego
nie powieszę... Pogoda nie jest najgorsza. W zeszłym tygodniu padało tylko dwa razy.
Za pierwszym razem trzy dni, a za drugim cztery. Co do kurtki, którą chciałeś, wujek Piotr
powiedział, że jak Ci ją poślę z guzikami, to będzie dużo kosztować, bo guziki są ciężkie.
Dlatego oderwałam guziki i włożyłam do kieszeni. Tata dostał pracę. Jest dumny jak paw,
bo ma pod sobą jakieś tysiąc pięćset osób, a może nawet więcej. Wysiewa teraz trawę na
cmentarzu. Twoja siostra, Julka, która wyszła za mąż, w końcu urodziła. Nie znamy jeszcze
płci, więc Ci nie powiem, czy jesteś wujkiem czy ciotką. Jak to będzie dziewczynka, Twoja
siostra chce ją nazwać po mnie. Ale to będzie dziwne - mówić na swoją córkę „mama”.
Gorzej jest z Twoim bratem, Jankiem. Zamknął samochód i zostawił w środku kluczyki.
Musiał iść do domu po drugi komplet, żeby nas wyciągnąć ze środka. Jak się będziesz widział z Gosią, pozdrów ją ode mnie, a jeśli nie, to jej nic nie mów. Twoja mamusia Agusia.
PS. Chciałam Ci włożyć do listu parę złotych, ale już zakleiłam kopertę.
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sztuczne szkliwo?

jak gotować by chronić zęby?
Badania prowadzone przez naukowców ze szkoły dentystycznej w Dundee wykazały, że wegetarianie są w większym stopniu narażeni na uszkodzenie szkliwa ze względu na duże ilości
kwasów organicznych w ich diecie. Analizując szczegółowo skład wegetariańskiego dania
o nazwie ratatouille - warzywny gulasz z cebuli, bakłażanów, cukinii, papryki i pomidorów
wywodzący się z Prowansji, stwierdzili, że w porównaniu z duszeniem, pieczenie znacznie
zwiększało kwaśność potrawy, zwłaszcza zielonej papryki, bakłażana i cukinii. Natomiast
pomidory i cebula są tak samo kwaśne przy pieczeniu i duszeniu a duszona czerwona papryka jest nawet bardziej kwaśna niż pieczona. Dr Graham Chadwick kierujący badaniami
uważa, że te wyniki mogą się przydać dentystom, którzy podpowiadają pacjentom jakie są
naskuteczniejsze sposoby walki z próchnicą. Bezpośredni kontakt kwasów organicznych
z zębami sprzyja uszkodzeniu szkliwa!!! Ratatouille z piekarnika jest równie kwaśna, co niektóre napoje gazowane, których nadmierne spożycie może zwiększać ryzyko próchnicy.
Źródło: www.biomedical.pl

Dentysta

-jeden z najstarszych zawodów świata?
Naukowcy francuscy dokonali w Pakistanie niezwykłego odkrycia. Badacze z Paryża i z Poitiers
wpadli na ślad zabiegów dentystycznych sprzed 9 tysięcy lat. W zepsutych zębach borowali
oni wykonanymi z drewna wiertłami, zakończonymi ostrzem z krzemienia. Narzędzie obracano przy użyciu rzemienia. Podobnych technik - jak na ową epokę i znajomość sztuki medycznej bardzo nowoczesnych - używano do wiercenia otworów w perłach. To właśnie eksperci
w tej dziedzinie wykonywali usługi stomatologiczne. Paleontolodzy zbadali 4 tysiące zębów
w 225 ludzkich szkieletach. Okazało się, że taki zabieg trwał krótko, ale był bardzo bolesny,
więc pacjenta znieczulano, prawdopodobienie stosując opium. Borowano dziury do kilku
milimetrów średnicy, czasami po kilka razy w tym samym zębie. W niektórych zębach znaleziono ślady naturalnego asfaltu - były to zapewne pierwsze plomby. Dotychczas najstarsze
tego typu znaleziska informujące o początkach stomatologii pochodziły z Danii sprzed 4 i pół
tysiąca lat. Jak się okazuje, dentysta to jeden z najstarszych zawodów świata.
Źródło: www.money.pl

Naukowcy znaleźli
sposób na produkcję
szkliwa nazębnego!

Jak dobrze wiemy, raz powstałe szkliwo nie ulegnie
regeneracji i musi nam ono wystarczyć jak najdłużej w
ciągu naszego życia. Za produkcję szkliwa odpowiedzialne są ameloblasty, jednak giną one po „wyrznięciu” się zęba w jamie ustnej. Dlatego też ludzkość od
wielu lat pracuje nad metodą, która pozwoliłaby wyprodukować szkliwo i zębinę w laboratorium. Badaczom Instytutu Tokijskiego Uniwersytetu Medycznego udało się opracować technologię hodowli komórek
podobnych do ameloblastów zdolnych produkować
szkliwo. Badania prowadzono na komórkach nabłonkowych, odpowiedzialnych za powstawanie zębów
u świni. Pobierano je od sześciomiesięcznych zwierząt i hodowano je na specjalnej odżywce, złożonej
z wyselekcjonowanych komórek z linii komórkowej
3T3-J2. Pierwszymi, którzy wykorzystali tą odżywke
do hodowli komórek nabłonkowych skóry, byli naukowcy Uniwersytetu Harvarda. Dzięki temu udało
się namnożyć duże ilości ameloblastów. Następnie
przeniesiono je na podłoże (rusztowanie) z włókien
kolagenowych razem z innymi komórkami - biorącymi udział w tworzeniu zębiny - tzw. komórki mezenchymatyczne. Takie rusztowania przeszczepiano
następnie do jamy brzusznej szczurom, gdzie komórki
miały dobre warunki do rozwoju i kontaktowania się
ze sobą. Po 4 tygodniach, w pozostałościach rusztowań, naukowcy odkryli obecność tkanki przypominającej szkliwo. Według naukowców istotne jest to, że
nawet po wielu podziałach komórki szkliwotwórcze
zachowały zdolność produkcji szkliwa, tak długo jak
długo znajdowały się w sprzyjających do tego warunkach. Kolejnym krokiem na drodze do hodowli zębów
w laboratorium będzie opracowanie skutecznej metody namnażania komórek mezenchymatycznych
produkujących zębinę.
Źródło: www.onet.pl

Pozwólcie koleżanki i koledzy, że podzielę się z wami
wspomnieniami z czasów, gdy byłem szkolnym dentystą.
Z goryczą stwierdzam (ja stary „styropianowy solidarnościowiec”), że w naszej wolnej Ojczyźnie zapomnieliśmy o profilaktyce stomatologicznej i leczeniu dzieci. Zniknęły szkolne poradnie
stomatologiczne, a nic w zamian sensownego nie powstało. Rosną nam rzesze bezzębnych,
chorowitych młodych Polaków. NFZ przy zawieraniu umów daje oczywiście wytyczne profilaktyczne, ale zostają one martwymi wskaźnikami na papierze bez praktycznej realizacji. Pamiętam początki roku szkolnego. Pierwsze po wakacjach przeglądy uczniów klas pierwszych
i następnych klas wyznaczonych do leczenia planowego w danym roku. Pamiętam swoje przerażenie stanem zębów podopiecznych i wielkością pracy jaka mnie czekała i myślami czy dam
radę. Już wtedy sytuacja zmuszała mnie do ustalania priorytetów: najpierw planowe leczenie
zębów stałych, a potem mlecznych. Nie było lekko. Dochodziły do tego pogadanki (gardło
wysiadało mi po 15-tu minutach) i spotkania z rodzicami, czasem konkursy. Były oczywiście
„akcje” szczotkowania zębów Elmexem. Było wtedy dużo śmiechu, dużo krwawej piany na
ustach i wokół, ale jakiś sens w nich był. Były też zaskakujące pytania nauczycieli: Czy fluor
nie szkodzi zdrowiu, a lakowanie nie niszczy zębów („bo przecież smaruje się zęby kwasem”).
Intensywna praca w gabinecie powodowała, że po 2 - 3 latach wychodziło się „na prostą”.
Już wtedy praca szkolnych dentystów nie była należycie doceniana. Na ogół zarobki niższe
niż w innych jednostkach („macie przecież wakacje”)...Wszystko to niestety przeszłość. Tamte
dzieci to dziś dorośli ze zgrozą wspominający wyciąganie z lekcji na leczenie do dentysty. Ten
lęk współczesnym młodym Polakom został oszczędzony. Czy aby słusznie?! Jestem dziś starym wygodnym dentystą i wolałbym ograniczyć się do działań profilaktycznych, a chętnym
poprawiać promienny uśmiech brylancikami przyklejanymi do siekaczy. Kochani decydenci
od zdrowia. DOSTRZEŻCIE WRESZCIE PROBLEM!!!
Ex-dentysta szkolny
Tadeusz Kazimierczak

ze wspomnień
szkolnego dentysty
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wystawa w nowym jorku
1. W holu Javits Convention Center witają gości flagi wielu państw, niestety
brak jest flagi polskiej.
2. Rejestracja trwa szybko, ale wejście
na wystawę nie jest tanie, 150 USD dla
dystrybutorów i lekarzy, po pewnych
negocjacjach można zostać, np. Administrative Staff i zapłacić tylko 30 USD.

1

2

Wystawa
w Nowym Jorku:
„Greater New York
Dental Meeting”
odbywa się co roku
na przełomie
listopada i grudnia.
Jest to największa wystawa dentystyczna w USA, połączona zawsze z 6dniowym wielosesyjnym, największym
w USA kongresem stomatologów amerykańskich, na który przybywają lekarze z całych Stanów, a także z innych
państw, np. lekarze brazylijscy zorganizowali w 2008 specjalne sesje przeznaczone tylko dla ich stowarzyszenia.
Wystawa corocznie gromadzi około
1500 wystawców z wielu krajów świata,
odwiedza ją ponad 55 000 osób, w tym
ponad 18 000 dentystów.

3. Codziennie po zakończeniu dnia
wpisywana jest łączna liczba odwiedzających. Dla wystawców taka informacja jest bardzo istotna.
4.1 do 4.3 Oczywiście wystawiają się
wszystkie znane nam firmy (wielkie
koncerny ogólnoświatowe).
5.1 do 5.2 Coraz częściej lekarze stomatolodzy w USA mają do czynienia
z różnymi postaciami raka jamy ustnej.
Firma OralCDx wychodzi im naprzeciw
sprzedając bardzo tanie szczoteczki do
pobierania próbek „podejrzanych” tkanek jamy ustnej (miejsc zmienionych
chorobowo, różnych plam nieznanego
pochodzenia, itp.). Te próbki przesyłane są do laboratorium firmy, która przeprowadza badanie na obecność komórek rakowych. Takich testów wykonuje
obecnie ponad 30 000 rocznie i liczba
ta przez cały czas wzrasta. Za test płaci
pacjent, a jeśli jest ubezpieczony, jego
ubezpieczyciel zwraca koszty badania.
Obecnie ADA – Stowarzyszenie Dentystów Amerykańskich rozpoczęło 3-letnią kampanię informacyjną dla pacjentów o możliwości przeprowadzenia
takich testów.
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4.1
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4.2

4.3
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5.1
6.1 do 6.3 Urządzenie E4D – do natychmiastowego komputerowego
wykonania odbudowy kompozytowej
lub ceramicznej z całkowitym pominięciem wycisku i laboratorium (więcej
informacji w dziale – nowości).

5.2

6.2

7.1

6.1

7.1 do 7.3 Live Dentistry Arena została zorganizowana przy współudziale
wielu wystawców (sprzęt, materiały,
instrumenty) oraz wielu znanych wykładowców amerykańskich. Wstęp na
wszystkie zabiegi (endodoncja, implanty, odbudowa estetyczna) wykonywane na żywo był bezpłatny i każdy
zwiedzający mógł uczestniczyć w tym
niesamowitym przedstawieniu umiejętności lekarzy, którzy na oczach widowni pokazywali naprawdę skomplikowane przypadki kliniczne.

10. Rzut oka z góry na zakończenie
zwiedzania.
11. Bardzo ważna obietnica dla wszystkich wystawców: w roku 2009 nie
wzrosną ceny. Czy kiedyś coś takiego
obieca którykolwiek z organizatorów
wystaw w Polsce?
12. I jeszcze działania pro-ekologiczne – odzyskiwanie identyfikatorów,
a właściwie ich obwolut. Czy nie jest
to dobry pomysł? Ile takich plastików
rocznie wyrzucamy do śmieci...

8. Brazylia była jedynym krajem, który
wybudował swój własny pawilon wystawienniczy. Czy było to spowodowane wizytą lekarzy z Brazylii czy też
bardzo silnie rozwijającym się przemysłem dentystycznym w Brazylii – trudno powiedzieć.
9. Czasami reklamy różnych produktów były dość nietypowe, zdecydowanie przyciągające oko.
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7.2

7.3
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LUKSUSOWE PASTY DO ZĘBÓW

P

iękne, białe, lśniące i zdrowe zęby są marzeniem każdego z nas. Zazdrościmy eleganckiego i profesjonalnego uśmiechu aktorom, modelkom, stewardessom i prezenterom telewizyjnym. Co jednak leży u podstaw tego fenomenu? Kilkanaście lat temu, najpierw na rynku amerykańskim, a następnie na rynkach Europy Zachodniej zaczęły pojawiać się wybielające pasty do zębów. Wysiłki producentów szły w kierunku
stworzenia pasty o jak najmniejszym współczynniku ścieralności, a jednocześnie o jak największych możliwościach
wybielania. Chodziło o to, aby wraz z nalotem nazębnym nie ścierać również szkliwa. Nie było to zadanie proste,
dlatego istnieje na rynku tylko kilka past wybielających, które cieszą się dobrą renomą. Nie należą one niestety
do najtańszych a wręcz przeciwnie są to pasty najdroższe. Ale ich wybielające działanie decyduje o tym, że mają
jednak dużą grupę zwolenników. Należą do nich wymienieni na początku aktorzy, prezenterzy, modelki itp.

H

item ostatnich kilku lat jest
wybielająca pasta do zębów
YOTUEL. Posiada ona najniższy na
świecie współczynnik ścieralności
RDA 15. Jej rewelacyjne działanie
potwierdza kilkadziesiąt stomatologicznych klinik uniwersyteckich
z całego świata. Ciekawostką jest
fakt, że wybielające działanie pasty wspomaga tutaj również wybielająca guma do żucia o tej samej nazwie. Efekt widoczny jest
już po kilku tygodniach i przechodzi najśmielsze oczekiwania.
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rugim niekonwencjonalnym liderem w zakresie wybielania
zębów jest niewątpliwie wybielająca pasta REMBRANDT.
Tę pastę z kolei poleca ponad 100 tys. gabinetów
stomatologicznych w USA.
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RANKING DENTOPLOTKA
J

aką pastę powinniśmy wybrać dla siebie? To podpowie najlepiej nasz kolega stomatolog z dziedziny profilaktyki. Lekarze dentyści bowiem biorą udział
w specjalistycznych sympozjach i wystawach propagujących najnowsze osiągnięcia w dziedzinie stomatologii. Jednym z tych osiągnięć jest możliwość wybielania w zębów w domu. Tu najlepiej sprawdza się
pasta SUPERSMILE z USA – najdroższa pasta w Polsce,
ale efekt jest natychmiastowy… Pierwsza wzmianka
o niej ukazała się w znakomitej książce profesora Leopolda Wagnera „Wybielanie zębów żywych” we wrześniu 2006 roku. Od tej pory SUPERSMILE jest najbardziej
poszukiwaną pastą wśród miłośników i miłośniczek
„filmowego uśmiechu”.

W

tyle nie pozostali Francuzi tworząc wybielającą pastę do zębów
EMAIL DIAMANT opartą na bazie komponentów absolutnie naturalnych. Ciekawostką jest fakt, że pasta ta jest czerwona i nadaje dziąsłom żywy kolor, co
z kolei jest świetnym kontrastem dla
białych zębów. Używa jej wiele polskich
aktorek i modelek.
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ybielające pasty do zębów mają pewną wadę,
oprócz wysokiej ceny. Jest je bardzo trudno kupić.
Okazją są Targi Stomatologiczne, Kongresy i różne
wystawy. Poza tym są osiągalne właściwie jedynie
w dobrych aptekach i nielicznych drogeriach. Wykwalifikowany personel medyczny i drogeryjny potrafi właściwie wyjaśnić
na czym polega wybielające działanie past do zębów. Zazwyczaj zawierają one bowiem specjalne enzymy, które w neutralny sposób w ciągu kilku tygodni rozpuszczają osady nazębne,
a reszty dokona szczoteczka do zębów. Nieźle wykształceni
obywatele, sami najlepiej wiedzą czego potrzebują. Tak więc
wszyscy możemy mieć piękne białe zęby. Potrzebny będzie
jednak dobrze wypchany portfel i zdrowe nogi…
Na zakończenie pewna uwaga dotycząca ortodoncji - jednej
z coraz szybciej rozwijającej się dziedziny stomatologii. Spora
ilość młodzieży, a także osoby w średnim wieku, którym zależy na poprawie wizerunku, decyduje się na założenie aparatu ortodontycznego. Wszyscy oni powinni zaopatrzyć się
w specjalistyczną pastę dla osób noszących aparaty ortodontyczne ORTHO SALVIA DENTAL. To tegoroczny HIT. Występuje ona w kilku odmianach, np. na dzień, na noc oraz w wersji
podróżnej. Dopiero po zdjęciu aparatu i zakończeniu okresu
retencyjnego śmiało można już używać wyżej wymienionych
past wybielających.
Wiesława Spichalska
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RELACJA Z barcelony
TARGI w BARCELONIE 29-31 stycznia 2009
VI Forum Dental Mediterráneo 2009 Barcelona
l

l
l
l

l
l

Sra. Montse Conill - Presidenta de 		
l’Associació d’Higienistes i Auxiliars
Dentals de Catalunya (AHIADEC)
Sr. Joan Duran Pou - Presidente del Col·legi
de Farmacèutics de Barcelona
Sra. Anna Civit Canals - Decana del Col·legi
de Logopedes de Catalunya
Sr. Ernest Arenas Mus - Director Comercial
de la División de Odontología de Laboratorios INIBSA
Sr. Ramón Martín - Presidente de PUNTEX
Dr. Josep Geli - Coordinador General del
Forum Dental Mediterráneo (FDM)

Pewną niedogodnością był brak wind, gdyż wystawa rozciągała się na dziewięciu poziomach.
Przemarsze między nimi odbywały się dość długimi estakadami, więc nie tak bardzo „pod górkę”, ale było to dość męczące. Znowu obecność
Barcelona powitała nas ciepłą i słoneczną
pogodą, co dla Polaka wylatującego w styczniu z Warszawy było miłą niespodzianką.
Wokół lotniska rosną palmy, więc zaledwie 2,5
godziny lotu i z zimy robi się tropik. Później
już nie było tak sielankowo. Taksówki bardzo
drogie, co trochę dziwi, gdyż w sąsiedniej Portugalii są znacznie tańsze niż w Polsce. Hotele
też „trzymają” wysokie ceny, ale nie dorównują one poznańskim hotelom podczas ubiegłorocznego CEDE.
W Poznaniu płaciłem za klitkę 10 km od Centrum w przeliczeniu 150 EURO, tu za te pieniądze miałem wygodny apartament w pobliżu
Centrum Kongresowego. Same Targi zajmowały imponującą powierzchnię 15 000 metrów kwadratowych, a reprezentowanych było
ponad 300 firm z całego świata. Komitet organizacyjny zgromadził śmietankę hiszpańskich
stomatologów:
l Dr. Josep Lluis Navarro - Presidente del Col
legi Oficial d´Odontòlegs i Estomatòlegs
de Catalunya (COEC)
l Dr. Josep M. Clemente - Presidente de la
Asociación Dental del Mediterráneo (ADM)
l Dr. Raül Minoves i Sabanes - Presidente del
9è Congrès Català d´Odontostomatologia
l Sr. Josep Mª Fonollosa - Presidente del
Col·legi Oficial de Protètics Dentals de
Catalunya (COPDEC)
swoją zaznaczyły azjatyckie „tygrysy”, jednak
najwięcej było firm implantologicznych. Czyżby
nowy trend w stomatologii? Niekoniecznie leczyć, częściej wyrywać i wstawiać nowe? Wskazuje też na to spadek cen popularnych „śrubek”,
chociaż dla nas przy obecnym załamaniu kursu
złotówki pozostanie on niezauważalny.
A co z nowości dotąd niewidocznych na polskim
rynku stomatologicznym? Na uwagę zasługuje
fakt pojawienia się XEROSTOMU. Jest to seria
hiszpańskich specyfików, które przeciwdziałają tzw. zjawisku suchości w ustach. Potocznie
nazywa się je „sztuczną śliną”.
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Xerostomia, to suchość jamy ustnej, spowodowana niedoborem wydzielania śliny. Zwykle jest skutkiem ubocznym terapii i zażywanych leków.
Najczęstsze przyczyny tej dolegliwości to: cukrzyca, zła praca śluzówek po menopauzie, niewydolność nerek, chemioterapia, nietrzymanie moczu, dializy, radioterapia, nadciśnienie,
zawał, astma.
Typowe objawy xerostomii to: ciągłe uczucie
suchości w jamie ustnej, nieświeży oddech,
popękane wargi, większa podatność zębów na
próchnicę. W poważniejszych stadiach pacjenci
skarżą się na ciągły ból, krwawiące dziąsła, kłopoty z przeżuwaniem jedzenia, szybką utratę
zębów. Jest to spowodowane niedoborem śliny, która w naturalny sposób chroni naszą jamę
ustną przed infekcjami.
XEROSTOM ma już swojego przedstawiciela
w Polsce. Jest to firma BHZ ATOS MM z Warszawy, znany importer luksusowych past do zębów. Trzy dni spędzone w Barcelonie upłynęły
dość szybko. Szkoda, bo byłoby co pozwiedzać,
ale z uwagi na niezbyt ciekawą kuchnię, to może

i dobrze. Następna duża europejska impreza
stomatologiczna odbywa się na szczęście w Krakowie, który słynie ze wspaniałych restauracji.
Tak więc do zobaczenia na KRAKDENCIE.
Marek R. Zakrzewski

ankieta
ONZ do wszystkich krajów świata rozesłało ankietę:
„Proszę uczciwie odpowiedzieć na pytanie:
jak Pani/Pana zdaniem należy rozwiązać problem
niedostatku żywności w wielu regionach świata?”.
Ankieta okazała się totalną porażką, ponieważ:

1. W Afryce nikt nie wiedział, co to jest żywność.
2. W Europie Wschodniej nikt nie wiedział, co to jest uczciwość.
3. W Europie Zachodniej nikt nie wiedział, co to jest niedostatek.
4. W Chinach nikt nie wiedział, co to jest własne zdanie.
5. Na Bliskim Wschodzie nikt nie wiedział, co to jest rozwiązanie problemu.
6. W Ameryce Południowej nikt nie wiedział, co znaczy proszę.
7. W Ameryce Północnej nikt nie wiedział, że są jakieś inne kraje na świecie.

Import - Informacja - Dystrybucja www.atosmm.com.pl, 022 846 66 11

Trzy stany bytu
W pierwszym numerze teoretyzowaliśmy trochę na temat trzech stanów bytu: nachodzących na siebie

ważonej całości. Człowiek istnieje w trzech nierozerwalnie splecionych ze sobą płaszczyznach: cielesnej,

i uzupełniających się części składowych ludzkiego życia, których odpowiednie zbalansowanie zapewni

duchowej i umysłowej. Każda podejmowana przez nas działalność i każde zaniedbanie ma bezpośredni

jednostce spełnienie i satysfakcję. W tej części cyklu zajmiemy się omówieniem wpływu poszczególnych,

wpływ na jedną lub więcej owych części składowych, co z kolei pośrednio oddziałuje na pozostałe. Aby

przykładowych składowych na stany bytu, natomiast w kolejnych numerach przedmiotem artykułu bę-

lepiej przybliżyć Państwu ideę stanów bytu, przykładowe składniki zostały podzielone na trzy katego-

dzie odpowiednie zbalansowanie i zachowanie proporcji między nimi. Celem cyklu artykułów jest za-

rie: egzogeniczne (czyli te dotyczące otoczenia dalszego, wymagające jego ingerencji, zewnętrzne), po-

szczepienie u Państwa pewnej życiowej idei, której naczelnym hasłem jest odpowiedni balans pomiędzy

średnie (czyli te wymagające kontaktu z otoczeniem bliższym) oraz endogeniczne (czyli te wewnętrzne,

wszystkimi sferami istnienia, a głównym mottem: czerpanie radości z powstałej w ten sposób zrówno-

skoncentrowane w jednostce).

kursy i szkolenia pozazawodowe

OPIS

Od kilkutygodniowych wypraw za ocean, przez wyjazdy
na zasłużony urlop nad morze, do weekendowych wypadów za miasto – wycieczka to wycieczka.

Przykłady można mnożyć bez końca: kurs fotografii, hiszpańskiego, garncarstwo dla zaawansowanych, salsa dla par, kurs
barmański, kuchnia indyjska dla początkujących, rysunek…

Wizyty w kinie, teatrze, operze, filharmonii, wycieczki po muzeach
i galeriach, zwiedzanie zamków, fortów, kamienic... czego tylko dusza
zapragnie.

Nie ma nic lepszego dla ciała niż morskie minerały czy
górskie powietrze. Zmiana otoczenia i klimatu niejednokrotnie uleczyła rozmaite dolegliwości, a odpoczynek w dowolnej formie powoduje, że zgięte godzinami siedzącej pracy ciało prostuje się, nabiera lekkości
i oddycha z ulgą.

Wszystko zależy od rodzaju kursu: taniec bez wątpienia wspomaga gibkość i koordynację, zapewnia też niezbędną dawkę
ruchu. Dla kobiet idealnym rodzajem kursu jest samoobrona,
która nie tylko gimnastykuje ciało, ale również stwarza poczucie większego bezpieczeństwa.

W tym przypadku mamy do czynienia raczej z oddziaływaniem
pośrednim - przyjemność płynąca z intelektualnej rozrywki przekłada
się również na cielesną, ciało się relaksuje i odpoczywa po całym dniu
pracy.

Podróże to zazwyczaj najlepsze źródło wiedzy: z pierwszej ręki, na gorąco i od wewnątrz. Nie bez powodu
słynne porzekadło mówi o tym, że podróże kształcą.
Polepsza się zdolność obserwacji oraz zapamiętywania i przetwarzania informacji, które później mogą
przynieść olbrzymie korzyści w życiu prywatnym
i zawodowym.

Istnieje cała gama szkoleń, które pomagają rozwijać umysł:
kursy językowe ćwiczą pamięć i rozwijają część mózgu odpowiedzialną za narzędzia mowy, rysunek i fotografia rozwijają
kreatywność i sposób patrzenia na świat, a kulinaria pobudzają
zmysły i fantazję. Przy obecnych ofertach szkoleniowych każdy
znajdzie coś dla siebie.

Kultura łączy przyjemne z pożytecznym: wysiłek umysłowy z wysokiej
klasy rozrywką. Poszerza to nasz światopogląd, rozwija gusta i opinie,
wzbogaca o świeży punkt widzenia lub dodatkowy zastrzyk wiedzy.
Oferta kulturalna jest w obecnych czasach bardzo szeroka, dlatego
każdy znajdzie coś dla siebie.

Poznanie nowych kultur, to również uczta dla ducha. Podróże stwarzają okazję do poznania innych kultur, chłonięcia obcych religii i obyczajów, odczucia na samym
sobie odmiennych stylów życia i punktów widzenia.
Poszerzają się nasze horyzonty, zdolności pojmowania i empatii, dzięki nim stajemy się bardziej oświeceni
i otwarci na otoczenie.

Duch może czerpać różnoraką korzyść z kursów: radość z obcowania z innymi, satysfakcja z odnoszonych sukcesów, poczucie
spełnienia własnych ambicji i celów oraz zaspokojenie potrzeby
rozwoju osobistego, to tylko kilka odczuć, które mogą towarzyszyć doszkalaniu na wszelkich płaszczyznach.

Kultura wysoka ma również to do siebie, że z jednej strony zahacza
o wyższe stany emocjonalne, pobudza ukryte uczucia i odkrywa
przed nami nowe horyzonty, z drugiej strony natomiast odwołuje się
do podstawowych instynktów i psychologicznych aspektów człowieczeństwa, wydobywając na powierzchnię to, z czego istnienia nawet
mogliśmy nie zdawać sobie sprawy.
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Czynniki egzogeniczne
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Czynniki pośrednie
rodzina i przyjaciele

kursy i szkolenia zawodowe

relaks profesjonalny

Od przypadkowych schadzek na kawę, przez kolacje
w familijnym gronie do długo wyczekiwanych imprez
towarzyskich – kontakty międzyludzkie to szalenie ważna część ludzkiego życia, którą trzeba z odpowiednią
troską i wysiłkiem pielęgnować.

Przy obecnym tempie rozwoju technologii na świecie nie jest
wstydem czegoś w swoim fachu nie potrafić. Wstydem jest natomiast to przyznawać i nic z tym dalej nie robić: rozwój pod
kątem zawodowym poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach jest bardzo ważny.

Joga, masaże relaksacyjne pleców, masaże głowy, stóp, karku, dłoni
i całego ciała, masaże nawilżające, odmładzające, komory relaksacyjne,
relaks poprzez obraz i dźwięk, sauna, fotele masujące, masaże wodne,
kamienne, orientalne…

Oddziaływanie tego czynnika na ciało jest raczej pośrednie, chociaż odczuwanie miłości i szczęścia bardzo często bywa również czysto fizyczne. Wydzielane przez mózg endorfiny związane z odczuwaniem
szczęścia przekładają się na bardziej sprawne funkcjonowanie organizmu i między innymi wspomagają
walkę z chorobami.

Szkolenia praktyczne to dla lekarza dentysty sprawa szalenie
istotna: poprawiają zręczność i ulepszają ‘mechaniczną pamięć’
palców. W myśl idei: „ćwiczenie czyni mistrza” - kursy doszkalające różnego typu to dla lekarza stomatologa wspaniała okazja
na poprawienie manualnych zdolności w danym zakresie.

Profesjonalny relaks to prawdziwa uczta dla ciała: opowieści
o energii płynącej z rąk masażystów wcale nie są wybujałe.
Masaże nie tylko odstresowują, polepszają krążenie i rozluźniają,
ale również energetyzują i dają siłę do dalszych działań.

Nic tak nie pobudza umysłu jak interesująca konwersacja z tatą, córką czy najlepszym przyjacielem, nic nie
daje mu takiego komfortu jak lojalność, poczucie bezpieczeństwa i bliskości oferowane przez bliskich.

Rozwój stomatologii w ostatniej dekadzie podąża krok w krok
za ogromnym boomem technologicznym na całym zachodnim świecie. Aby więc nie wypaść z obiegu należy przykładać
ogromną wartość do rozwoju umysłowego na zawodowym
obszarze: inwestować w poznawanie nowych technologii stosowanych w dentystyce na całym świecie, korzystać z nowych
urządzeń i produktów.

Fizyczna przyjemność płynąca z masaży jest tak przytłaczająca,
że oddziałuje również na umysł: problemy i smutki zdają się oddalać,
ciężar dnia codziennego ulatnia się z naszej głowy, a umysł
po masażu czy jodze staje się lekki i otwarty.

Duch to ośrodek emocji, a emocje, których doświadczamy, w znakomitej większości pochodzą od otaczających
nas osób. Zatem kontakty z bliskimi to bodaj najważniejszy napęd dla ducha, z nich bowiem czerpana jest
energia witalna i chęć do życia.

Również duch korzysta na szkoleniach zawodowych: satysfakcja z coraz sprawniej wykonywanego zawodu, samorozwój, spełnianie własnych ambicji, odnoszenie sukcesów... to
wszystko pozytywne emocje, z których duch czerpie energię do życia.

Po relaksie pełną piersią może odetchnąć również rozluźniony duch.
Zostaje on uwolniony od stresu i negatywnych emocji, automatycznie
zwalniając miejsca dla tych pozytywnych.
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Czynniki endogeniczne
ruch

praca

Wizyta na siłowni, basen, spacer z rodziną, przebieżka z psem, fitness, aerobik, domowa bieżnia, ćwiczenia rozciągające, brzuszki, tenis ziemny lub stołowy,
golf, rower…

Od leczenia i zabiegów poprzez kontakt z pacjentem, pracownikiem i kontakty zawodowe do marketingu, nadzoru, modernizacji, rozwoju, zaopatrzenia i wszystkiego, czego nowoczesny gabinet wymaga.

Zbalansowanie w odpowiedni sposób trzech funkcji, które spełnia
odżywianie: energetycznej (dostarczanie odpowiedniej ilości
kalorii potrzebnych do funkcjonowania), zdrowotnej (dostarczanie
niezbędnych składników i substancji) i tej oddziałującej na zmysły
(związanej z przyjemnością płynącą z jedzenia).

żywienie

Sport w dowolnej formie wpływa bardzo pozytywnie
na ciało: wzmacnia układ kostny, polepsza krążenie,
przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, rozbudowuje tkankę mięśniową i integruje pracę wszystkich systemów. Siedzący tryb życia został przez człowieka zaadaptowany w biegu dziejów, oryginalnie nasze ciało
przystosowane było do dużej dawki ruchu.

Praca lekarza dentysty bywa niestety wyczerpująca dla ciała.
Wytężanie wzroku, spędzanie długich godzin w niewygodnych
dla pleców i karku pozycjach, silna eksploatacja dłoni, stosunkowo niewielka dawka ruchu oraz fakt, iż ciało stomatologa, to
jego najcenniejszy środek produkcji sprawiają, że lekarz dentysta musi przykładać do niego szczególną wagę.

Dostarczanie odpowiednich składników odżywczych w
zrównoważonych ilościach odgrywa w cielesnej części naszego
bytu ogromną rolę. Prawidłowe funkcjonowanie i budowa
organizmu zależy od odpowiedniej dawki witamin, soli mineralnych,
węglowodanów, białek i tłuszczy w diecie. Odpowiednio dobrany
pokarm wspiera również system immunologiczny, zmniejsza ryzyko
zapadania na różnorakie choroby.

Dotleniony po wysiłku fizycznym umysł funkcjonuje znacznie sprawniej i wydajniej, mija wyczerpanie
psychiczne spowodowane stresem oraz siedzącym
trybem pracy.

Umysł pobudzony jest wówczas, gdy wykonywana przez jednostkę praca nie jest monotonna i rutynowa. Dobrze jest zatem
urozmaicać codzienne czynności nowymi pomysłami, wspierać
zmiany i podejmować wszelakie wyzwania, używać nowych
produktów i technik, cały czas się dokształcać i chłonąć wiedzę stomatologiczną z różnych źródeł.

Pożywienie jest oczywiście niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania umysłu: wiele składników mineralnych i witamin wzmaga pamięć i koncentrację, dopiero dobrze odżywiony organizm zezwala na
pełne wykorzystanie funkcji umysłu.

Jak mówią słynne porzekadła: sport to zdrowie,
a w zdrowym ciele zdrowy duch. Wysiłek fizyczny pomaga odreagować stres i zmęczenie fizyczne, zmniejsza
często wyczerpanie fizyczne czy wypalenie zawodowe.
Wzrasta poziom samozadowolenia i poczucia satysfakcji, będący efektem przysługi oddanej naszemu ciału.

Dobrze wykonywana praca, odniesione małe i duże sukcesy,
podejmowanie wyzwań i brak monotonii gwarantują spełnienie i satysfakcję. Im lepiej wykonuje się swoją pracę, im więcej
w jej zakresie potrafi się zrobić, tym praca ta sprawia większą
przyjemność i poczucie ‘bycia w czymś dobrym’, które z punktu
widzenia osiągnięć życiowych jest szalenie istotne.

Dla wielu jedzenie to również przyjemność. Żeby uzyskać najlepsze
efekty dla nastroju i odczuć związanych z jedzeniem, należy znaleźć
odpowiedni balans pomiędzy jedzeniem smacznym, sprawiającym
przyjemność i rozpieszczającym podniebienie, a jedzeniem zdrowym i bogatym w składniki odżywcze, które nie obciąża zarówno
żołądka jak i sumienia.

W

Udane imprezy

dniach 16-17 stycznia w Katowickim Spodku ponoć odbyła
się impreza o nazwie „Drugie
Śląskie Targi Stomatologiczne”
- podziwiamy odwagę organizatorów i naiwność wystawców, bo przecież rok wcześniej rzekomo były pierwsze targi, które też
trudno stwierdzić, że się odbyły. W pierwszym dniu targów, tj. w piątek, odbyło się
oficjalne otwarcie (zdjęcie 1). Był to jedyny
symptom, że coś w Spodku się dzieje, ponieważ wystawcy w liczbie trzydziestukilku
nie zauważyli zwiedzających. Wiało nudą
(2, 3) nawet firmy z patelniami i warzywami
nie miały wzięcia. Po certyfikaty zgłaszały
się Panie zajmujące utrzymaniem Spodka
w czystości (4). Najmądrzejsza okazała się
firma Medi Koll (5), która ograniczyła koszty pobytu w Katowicach, nie przyjeżdżając.
Około południa z powodu braku innej rozsądnej rozrywki przedstawiciele firm zajęli
się sami sobą (6). Podobno niektóre firmy
pod koniec dnia deklarowały, że udało im

1.

3. firmy dałyby wiele
7. opuszczone stoisko

za chociaż jednego klienta

się wykonać jakąś transakcję. Publikowanie
nazw firm uczestniczących w tych targach
byłoby niegrzeczne. Drugi dzień targów
rozpoczął się od wyłączenia prądu w całym
obiekcie. Ktoś puścił plotkę, że organizator
nie zapłacił za oświetlenie, jednak nie była
to prawda. Sobota upłynęła wystawcom na
poszukiwaniu klientów, czy ktoś ich znalazł
trudno powiedzieć. W prawdzie udało mi
się porozmawiać z kilkoma lekarzami, ale
ich wizyty miały charakter raczej oglądania
niż kupowania. Przewidział to kolega Duda
z Płocka (7), na targi przybył popołudniu,
aby zdemontować stoisko. Frekwencja na
konferencji też raczej nie poraziła nikogo
i tylko przez sympatię oraz szacunek dla
organizatorów tej konferencji nie publikujemy zdjęć sal wykładowych. Mamy nadzieję, że targi stomatologiczne na Śląsku
przetrwają, jednak impreza 2009 była modelowym niepowodzeniem.
Redakcja
Dentoplotka PC

gdzie byli
2. nie szły patelnie, nie szły kosmetyki,
nie szły pasty do butów

4. po odbiór certyfikatów
nie zgłaszli się lekarze

6. trzeba sobie jakoś umilić czas

5. koledzy z poznania nie dojechali

lekarze ???
lekarze byli na nartach
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Sądzę, że każdy chciałby długo żyć zachowując sprawność zarówno fizyczną jak i umysłową. Jak wykazują badania światowe, zależy to
od dwóch czynników: genetyki i sposobu życia. Na genetykę nie mamy żadnego wpływu,
na sposób życia – mamy wpływ bardzo duży.
Przestawiamy więc:

10 przyjemnych sposobów
przedłużania życia
x
e
s

Litanię o utrzymywaniu odpowiedniej wagi, stosowaniu ubogiej
w tłuszcze zwierzęce diety oraz regularnym wysiłku fizycznym zna
już chyba każdy. Te trzy czynniki, obok dbania o własne zdrowie i rozwój osobisty, są w rzeczy samej szalenie istotne. Istnieje jednak kilka
znacznie przyjemniejszych sposobów przedłużania życia, od których
trudno odwrócić się nawet najbardziej opornym. Ten prosty zestaw
czynności, powtarzany z odpowiednią częstotliwością i zaaplikowany do codziennej rutyny sprawi, że bez specjalnego wysiłku będziemy
mogli cieszyć się życiem znacznie dłużej.

6. Rozwiązuj, układaj i myśl

1. Pij czerwone wino

7. Uśmiechaj się

Czerwone wino zawiera antyoksydanty, których głównym zadaniem
jest ochrona ciała przed procesami starzenia. Lampka czerwonego
wina do kolacji pozwoli przedłużyć cielesną młodość.

2. Jedz ciemną czekoladę

Ciemna czekolada jest kolejnym produktem żywieniowym, który zawiera stosunkowo dużą ilość antyoksydantów. Dobrym pomysłem
może być zatem wybranie spośród dostępnych na rynku produktu
o dobrej jakości i spożywanie kilku kawałków każdego dnia. Fani czekolady mlecznej niech nie popadają w przerażenie: kilka dni spożywania
ciemnej czekolady wystarczy, aby kubki smakowe przyzwyczaiły się
do nowego smaku i zaczęły doceniać jej szlachetną cierpkość. Ciemna
czekolada może ponadto obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu,
zapewniając przy okazji zastrzyk energii.

3. Wyjdź na zewnątrz

Wyjście ze sztucznie oświetlanego pomieszczenia nawet na 15 minut
dziennie i wystawienie twarzy na słońce pozwala utrzymać odpowiednią gospodarkę witamy D w organizmie. Jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu kostnego oraz szalenie istotna przy
zwalczaniu depresji, chorób serca czy cukrzycy.

4. Uprawiaj więcej seksu

Seks oraz ogólnie dotyk są uznawane za bardzo ważne elementy utrzymujące odpowiedni stan zdrowia. Seks katalizuje cały szereg korzystnych reakcji chemicznych w ciele człowieka, mających pozytywny
wpływ na praktycznie wszystkie składowe organizmu: od skóry, włosów i paznokci, przez krążenie i układ mięśniowy do samopoczucia czy
poczucia własnej wartości, przynależności i spełnienia.

5. Śpij

W obecnym świecie większość ludzi nie dostarcza swojemu organizmowi wymaganych 8 godzin snu, którego niedobory mogą prowadzić do
braku energii, depresji, niższej odporności, wyższego poziomu stresu,
rozdrażnienia i utrudnionej koncentracji.
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Gry wymagające zaangażowania umysłowego, od szachów i puzzli,
przez sudoku i krzyżówki po bardziej złożone gry planszowe już dawno
dowiodły swojej wartości w rozwoju osobistym człowieka. Ćwiczenie
funkcji umysłowych i gimnastykowanie mózgu sprawia, że uruchamiane są procesy i części umysłu, z których zazwyczaj się nie korzysta. Zaangażowanie, zainteresowanie, wysokoobrotowe analizowanie i strategiczne myślenie przyczyniają się do redukcji negatywnych wpływów
dnia codziennego oraz poziomów stresu.
Uśmiech nawet w sytuacji, w której nie jest Ci do śmiechu sprawi, że
oszukasz swój organizm w sprawie własnego stanu emocjonalnego, co
w efekcie wywoła dokładnie taki skutek: wyprodukowanych zostanie
więcej endorfin, poziom stresu ulegnie zmniejszeniu i wkrótce uśmiechu już nie trzeba będzie wymuszać.

8. Przebywaj z rodziną i znajomymi

Utrzymywanie dobrych stosunków z przyjaciółmi, partnerem czy rodziną sprawia, że stres znacznie słabiej oddziałuje na nasz organizm,
a zaangażowanie, poczucie bezpieczeństwa i przynależności wypierają negatywne emocje. Ponadto ludzie o dobrych stosunkach z otoczeniem są mniej skłonni do podejmowania zbędnego ryzyka i w większym
stopniu dbają o swoje zdrowie.

9. Naucz się czegoś nowego

Podobnie jak w przypadku gier umysłowych, nauka nowej umiejętności uruchamia pracę zastałych do tej pory części mózgu. Nie ma znaczenia czy zajmiesz się czytaniem Dostojewskiego, podejmiesz próbę
pieczenia szarlotki czy zechcesz zbudować domek z wykałaczek: przy
każdym nowym wyzwaniu uruchamiają się nowe funkcje motoryczne, ciało uczy się i zapamiętuje nowe ruchy, umysł analizuje i kojarzy
przedmioty w nowy sposób, ćwiczona jest również pamięć.

10. Uwierz, że będziesz dłużej żyć

Mimo iż do tej pory nie zostało naukowo potwierdzone dlaczego tak
jest, niezliczona ilość przypadków dowodzi, że pozytywne nastawienie
do życia jest w stanie znacząco je wydłużyć. Pozytywne uczucia, niższy
poziom stresu, chęć dbania o siebie i własne zdrowie, wiara w samego
siebie, unikanie ryzyka, podejmowanie nowych wyzwań i wiara w ich
powodzenie, dążenie do celu oraz szereg innych charakterystyk towarzyszących ludziom o pozytywnym nastawieniu sprawia, że w efekcie
ludzie tacy żyją przeciętnie dłużej.
(na podstawie m.in. www.about.com i innych portali internetowych)

B

rain Fitness jest coraz bardziej modnym pojęciem. To, że musimy utrzymywać nasze ciało w niezłej kondycji ćwicząc – jest prawdą
oczywistą dla wszystkich. Okazuje się, że nasz mózg także także wymaga ćwiczeń. W USA zrobiono badanie wśród około 1000 ludzi
w wieku ponad 90 lat. Badanie miało na celu ustalenie jak wygląda ich życie, zdrowie, sprawność fizyczna i umysłowa oraz co ma
bardziej znaczący wpływ na to, że tak długo żyją: genetyka czy styl życia. Badanie nie dało jednoznacznych odpowiedzi: genetyka
czy styl życia, ale wynikało z niego jasno, że wszystkie osoby, które wykazywały bardzo dużą sprawność umysłową w tym wieku, całe życie, nieświadomie stosowały to, co teraz nazywamy „brain fitness”. Były to osoby bardzo ciekawe świata, uczące się różnych rzeczy (np. 92
letnia emerytowana nauczycielka, która właśnie uczyła się 17 języka, a zaczęła w wieku 60 lat, po przejściu na emeryturę, czy też fizyk prowadzący zajęcia ze studentami w wieku 96 lat i znający najnowsze trendy w tej mocno zmieniającej się dziedzinie), mające pasje i hobby.
Demencja starcza, słabnąca percepcja oraz problemy z pamięcią i kojarzeniem dotykają coraz szersze kręgi starszych osób: ma to związek
zarówno z faktem, że przeciętnie coraz więcej osób dożywa sędziwego wieku, jak również wynika to z nieodpowiedniej pielęgnacji umysłu. Zdrowie mentalne i psychiczne jest równie ważne jak fizyczne, a czasem wykazuje funkcję nadrzędną: umysł bez sprawnego ciała jest
w stanie funkcjonować, jest to jednak implikacja jednostronna. Obecnie coraz bardziej popularne stają się metody zabiegania o sprawność funkcji mózgu. W aspekcie fitnessu umysłowego istnieją dwie główne zasady: ciekawość i różnorodność. Ciekawość, ponieważ tylko
zainteresowany otoczeniem umysł może funkcjonować efektywnie i szybko. Różnorodność, bo przy zajęciach, które doskonale znamy
i wykonujemy automatycznie aktywność funkcji umysłowych zastępują te motoryczne. Poniżej zamieszczamy 10 prostych, domowych
sposób trenowania własnego umysłu, które stosowane często i regularnie poprawiają kondycję umysłową i opóźnią proces starzenia się
komórek mózgowych.

Brain Fitness – 10 prostych sposobów

1. Graj w gry
Sudoku, krzyżówki, tetris, gry planszowe.. nie ma znaczenia, jaką grę wybierzesz. Ważne jest, żeby opierać się na zasadzie różnorodności oraz
pobudzać wszystkie funkcje umysłowe: pamięć, działalność twórczą
i odtwórczą, myślenie logiczne i strategiczne, zdolności słowne, matematyczne i skojarzeniowe.
2. Medytacja
Wprowadzenie się w stan głębokiej zadumy i medytacji na kilkanaście
minut dziennie jest prawdopodobnie najlepszą przysługą, jaką możesz
wykonać własnemu umysłowi i ciału. Wyciszenie umysłu to wbrew pozorom wspaniały trening: wprowadzenie się w inny stan mentalny wymaga od niego nie lada wysiłku.
3. Jedz z głową
Do prawidłowej pracy Twój mózg potrzebuje zdrowych tłuszczów: zrezygnuj ze zwierzęcych tłuszczów nasyconych, a skup się raczej na łososiu, orzechach, nasionach i oliwie z oliwy.
4. Opowiadaj
Opowiadanie historii, zarówno tych z życia jak i zmyślonych, podnosi
aktywność funkcji pamięci, rozwija atrybut mowy i zdolność interpretacji. Pozwala też nawiązywać i pielęgnować trwałe relacje z otoczeniem
oraz pogłębia wyobraźnię.
5. Wyłącz telewizor
Wiele programów wyświetlanych w telewizji ma za zadanie wabić widza prostotą przekazu i niewymagającym interpretacji przesłaniem.
Telewizja w znacznej części nie tylko spowalnia rozwój umysłowy, ale
także może stawać na drodze budowaniu rzeczywistych relacji i związków, pożerać cenny czas i zacierać granicę między światem wirtualnym
a prawdziwym.
6. Ćwicz
Równie ważne jak sam umysł jest jego opakowanie, środowisko, w którym jest zamknięty i za które jest odpowiedzialny, czyli ciało. Odpowiednia dawka ćwiczeń dziennie dotleni umysł, a różnorodne ćwiczenia będą
stanowić dla niego wyzywanie: jak za każdy proces naszego organizmu,
jest on również odpowiedzialny za koordynację mięśni, szacowanie dystansu czy zachowywanie równowagi.

7. Przeczytaj coś innego niż zwykle
Różnorodność książek dostępnych w księgarniach i bibliotekach praktycznie nie ma granic, obfitują w nieskończoną ilość ciekawych postaci, informacji, faktów i pomysłów. Sięgnij dla odmiany po książkę z nieznanego sobie zakresu, czytaj zagranicznych autorów, klasykę, poezję,
książki nowoczesne, kryminały i romanse. Zastrzyk obrazów z różnych
czasów i kultur sprawi, że Twój umysł podejmie wysiłek, wzbogacając
się o nowe idee i punkty widzenia.
8. Naucz się czegoś nowego
Nauka dowolnej czynności, która dotąd była umysłowi obca, zmusi
go do uruchomienia nieaktywnych dotąd funkcji. Przyswajanie nowych zdolności przynosi wiele korzyści: rozwój poszczególnych funkcji umysłu, zdolności koordynacji i podzielności uwagi, wspomaganie
czynności motorycznych, jak również samozadowolenie, spełnienie
i satysfakcja z sukcesu.
9. Poddaj się nieznacznym zmianom
Człowiek w obecnym świecie bardzo często popada w rutynę: wygodny tryb życia, mechaniczne wykonywanie czynności i stałe zachowania
brzmią dla wielu kusząco. Są jednak wrogiem rozwoju umysłowego,
ponieważ pozbawiony wyzwań umysł przestaje pracować na wysokich
obrotach. Dobrym pomysłem może się zatem okazać wprowadzanie do
rutyny dnia powszedniego drobnych zmian, jak na przykład obranie innej niż zwykle trasy do warzywniaka, kreatywny dobór stroju czy nawet
użycie drugiej ręki do otwarcia drzwi.
10. Zrób z treningu umysłowego codzienność
Daj się przekonać, że trenowanie własnego umysłu może przynieść Ci
same korzyści. W każdej życiowej sytuacji szukaj dla niego wyzwań: wówczas już szukanie stanie się wyzwaniem samym w sobie. Zaakceptuj fakt,
że umysł, tak jak mięsień, rośnie tylko wówczas, gdy jest ćwiczony. Istnieje wiele poradników i stron internetowych, które uczą jak sprawiać, żeby
nasz umysł pracował efektywniej, szybciej i lepiej. Staraj się pracować
nad nim codziennie, a na pewno będzie gotowy na wszystko.
(na podstawie m.in. www.about.com i innych portali internetowych)
Brain fitness to także podróżowanie, poznawanie nowych kultur
i ludzi.Poznaj z nami m.in. Indie, Chiny, Koree, zwiedź St Peterburg,
poznaj inne kultury, spotkaj ciekawych ludzi.
Szczegóły na stronach: 32-38.
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indie - smak egzotyki
24.04 – 06.05.2009

Dla lekarzy i przedstawicieli firm.

gdzie zamieszkują od wieków setki świętych szczurów.
Spacer oraz jazda bryczkami po wąskich ulicach starego miasta Bikaner.
10 dzień: Bikaner - Sekhawati (Mandawa)
www.khatrihotel.com
Po południu przejazd do Sekhawati. Zwiedzimy niewielkie miasteczko Mandawa zwane „Radżastańską galerią
pod gołym niebem”.
11 dzień: Mandawa – Sariska
www.thesariskapalace.com
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Mandawy, czas wolny.
Przejazd do Sariska (5godzin) Zakwaterowanie w myśliwskiej rezydencji Maharadży Alwaru z XIX-go wieku.
12 dzień: Delhi
Po śniadaniu wyjazd do centrum Delhi (4 godz.). Zwiedzimy stolicę: Radżpath (reprezentacyjna droga królewska), Rasztrpati Bhawan (była rezydencja wicekróla Angli,
obecny pałac prezydencki).
13 dzień: Delhi – Warszawa
Przelot do Polski. Następnie dumna prezentacja opalenizny przed sinymi ze złości i zimna wopistami, wmieszanie się w wiwatujący tłum żądnych prezentów krewnych
i znajomych. Powrót w domowe pielesze z posążkiem
Ganeshi w dłoni.

Co zabrać ze sobą?
1. Kremy z filtrem, lekarstwa osobiste, kosmetyki osobiste, wygodne lekkie obuwie, klapki, okulary przeciwsłoneczne, skarpety
(na wejście do świątyń), kostium kąpielowy, kilka T-shirtów.
2. Karty kredytowe akceptowane w Indiach: VISA, AMERICAN EXPRESS, MASTER CARD. Można również zabrać USD i EURO.
3. W bagażu podręcznym nie wolno trzymać wszelkiego rodzaju
noży, nożyczek (nawet kosmetycznych),pilniczków do paznokci
- dla bezpieczeństwa pasażerów na pokładzie samolotu. Można
je trzymać jedynie w bagażu głównym.
4. Szczepionki nie są wymagane. Temperatura w ciągu dnia
ok. 35 °C, w nocy około 20 °C (nie jest to pora deszczowa, klimat suchy).
5. Do samolotu wolno zabrać 20 kg bagażu. Najlepiej zapakować
się ekonomicznie.
6. Elektryczność (220 V) gniazda elektryczne są takie same jak
w Polsce.
7. Po uruchomieniu roamingu wszystkie telefony komórkowe
działają w Indiach bez problemu.
8. Osoby korzystające z aparatu fotograficznego i kamery wideo muszą zapłacić:
- aparat fotograficzny - 20 euro za wszystkie obiekty turystyczne w programie.
- kamera wideo - 30 euro za wszystkie obiekty turystyczne wymienione w programie
9. Zwyczajowe napiwki około 3 euro dziennie od osoby dla kierowcy autobusu, obsługi hotelowej i autobusu.
10. Wymiana walut na rupie w Agrze.
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1 dzień: Warszawa - Delhi
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie w hali wylotów. Przylot do Delhi późnym wieczorem. Tradycyjne
indyjskie powitanie i dojazd do Agry (ok. 4-5 godz.). Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek.
2 dzień: Agra www.holidayinn.com
Po południu przejazd (1 godz.) do Mathury – miejsca narodzin jednego z ważniejszych indyjskich bogów - Kryszny. Odwiedzimy świątynię, gdzie miała się zachować
więzienna cela w której 3500 lat temu przyszedł na świat
Kryszna. Popłyniemy łodzią po świętej rzece Jamuna,
przyjrzymy się położonemu nad rzeką ghatowi Wisram.
Obok znajduje się Sati Burdz (Wieża Sati), upamiętniająca
Sati (samospalenie się wdowy po śmierci męża) Behari
Mai, wybudowana przez jej syna. Przyjazd do Agry. Odpoczynek przy basenie. Obiadokolacja. Nocleg.
3 dzień: Agra www.holidayinn.com
Wcześnie rano zwiedzimy Agrę, gdzie mieści się jeden
z ośmiu cudów świata - Tadż Mahal, (Zabytek Światowego Dziedzictwa) mauzoleum z białego marmuru. Budowano go 20 lat. Wzniesione w XVII w. przez cesarza Szach
Dżahana z dynastii Mogołów jako pomnik i grobowiec
ukochanej żony Mumtaz Mahal.
4 dzień:Agra-Jaipur www.kkjaipur.com/kkrd
Po śniadaniu wyjazd (2 godz.) do Fatehpur Sikri (Zabytek
Światowego Dziedzictwa), monumentalnego opuszczonego miasta wybudowanego z rozkazu Akbara Wielkiego, potężnego cesarza z dynastii Mogołów.
5 dzień: Jaipur www.kkjaipur.com/kkrd
Po śniadaniu zwiedzimy Jaipur - „Różowe miasto”. Jedno
z najpiękniejszych miejsc w Indiach.
6 dzień: Jaipur - Kuchaman City
www.thekuchamanfort.com
Po śniadaniu zwiedzimy kompleks pałacowy City Palace,
gdzie mieszka obecny Maharadża Jaipuru. Odwiedzimy
również Fort Amber, wzniesiony na trudno dostępnym
wzgórzu, na szczyt którego będziemy wspinać się na
grzbietach królewskich słoni.
7 dzień: Kuchman www.thekuchamanfort.com
Po południu przejazd (4 godz.) do Kuchaman City. Zakwaterowanie w XIV-wiecznym, niezwykłym forcie Kuchaman Fort, położonym na wysokości ponad 350 m
n.p.m. wzgórzu, dokąd zabiorą nas jeepy.
8 dzień: Kuchaman City – Bikaner
www.lallgarhpalace.com
Po śniadaniu zwiedzimy Kuchaman Fort. Przejazd do Bikaner (4-5 godz.),gdzie zwiedzimy ogromny Fort Junagarh, budowany w 1550r. oraz kolorową Świątynię Dżinijską z XVI wieku (religia dżinijska ma 2500 tys. lat).
9 dzień: Bikaner www.lallgarhpalace.com
Po śniadaniu zwiedzimy Świątynię Mata. To przedsięwzięcie dla ludzi o mocnych nerwach, jedno z najbardziej
niepokojących i fascynujących miejsc w Indiach,

Całkowity koszt wyjazdu 7 500 zł/os.
Dopłata do pokoju jednoosobowego - 480 euro
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CENA OBEJMUJE:
1) Komunikację – autokar z klimatyzacją po Indiach (ok.
2000 km), przelot na trasie Warszawa-Delhi-Warszawa;
2) Opłaty lotniskowe;
3) Wizę Indyjską;
4) Noclegi w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych, z klimatyzacją i basenem, w pokojach dwuosobowych z łazienką. Nocleg w Bikanerze w hotelu - pałacu obecnego
Maharadży. (adresy internetowe hoteli zapisane w programie wycieczki);
5) Śniadania i obiadokolacje (stół szwedzki z indyjskimi
potrawami), w ciągu dnia lekki posiłek w autokarze oraz
napoje alkoholowe (piwo, whisky, rum, gin) i bezalkoholowe bez ograniczeń z baru w autokarze;
6) Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów turystycznych; Przejażdżkę rikszami malowniczymi ulicami starego Delhi; Przejażdżkę bryczkami po wąskich ulicach Bikaneru; Wjazd na królewskich słoniach do Amber;
Jazdę jeepami do Fortu Amber; Camel safari (safari na
wielbłądach) na pustyni Thar; Pływanie łodziami po
rzece Jamuna;
7) Licencjonowanowanych przewodników lokalnych we
wszystkich obiektach historycznych oraz opiekę pilota
(Hindus mówiący po polsku);
8) Ubezpieczenie kosztów leczenia i NW zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczeń Warty;
9) Przewidziane jest bezpłatne pranie użytej odzieży
w połowie trasy;

Wiza Indyjska: Trzy kolorowe zdjęcia paszportowe, aktualny paszport ważny 6 miesięcy od daty powrotu oraz formularz zgłoszeniowy proszę dostarczyć najpóźniej na 4 tygodnie przed odlotem w celu załatwienia wizy. Wiza będzie załatwiana grupowo, w
związku z tym paszporty prosimy przesyłać w terminie. Uczestnicy
wyjazdu paszport z wizą, bilet lotniczy, ubezpieczenie otrzymają
w dniu wylotu na lotnisku.
W przypadku indywidualnego załatwienia wizy koszt 100 zł pokrywa uczestnik!
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Zgłoszenia: IDF Sp .z o.o.
tel.: 022 868 36 93, tel./fax. 022 846 04 26
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc (po uprzednim zgłoszeniu)
na podstawie przedpłaty do dnia 15 marca
2009 w kwocie 4000 PLN na konto: IDF Sp. z o.o.
PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
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Położenie
około 3 km od niedużej miejscowości CAMPOFELICE DI ROCELLA, około 80 km od międzynarodowego portu lotniczego w Palermo, we
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Hotel Fiesta Resort Sicilia****HB
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Włochy/Sycylia
9 - 16.VI.2009

wspaniałym, egzotycznym ogrodzie, bezpośrednio przy prywatnej, zadbanej, piaszczysto-żwirowej plaży z bezpłatnymi leżakami
i parasolami (dostępne w miarę wolnych miejsc,
materace na leżaki i ręczniki płatne).
Hotel
składa się z dwóch czterogwiazdkowych hoteli: Garden Beach i Athenee Palace, należących
do renomowanej, międzynarodowej sieci hotelowej Fiesta. Łącznie dysponuje 548 pokojami, znajdującymi się w kilku budynkach oraz
komfortowymi bungalowami hotelowymi (od
2 do 6 pokojów), wspaniale wkomponowanymi w krajobraz.
Znakomita kuchnia: urozmaicony bufet śniadaniowy, bogaty wybór dań na kolację, znakomite desery.
Pokoje
2-osobowe, klimatyzowane, łazienka (suszarka), telewizja satelitarna, telefon, mała lodówka, mini-bar (na zamówienie, za dopłatą), balkon lub taras.
Pokoje znajdują się w bungalowach i innych
budynkach Garden Beach
Sport i rozrywka
3 baseny: jeden basen dla Garden Beach, jeden
dla Athenee, basen z morską wodą i brodzikiem dla dzieci dla dwóch hoteli, dodatkowo
półotwarty basen w Athenee; korty tenisowe,
mini-golf, siatkówka, tenis stołowy, łucznictwo,
aerobik, przedstawienia w amfiteatrze, pianobar, dyskoteka, całodzienne animacje.
Cena: 3 100 z zawiera: przelot, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie, wyżywienie HB, ubezpieczenie+ szkolenie dla zainteresowanych

IN

Połącz przyjemny
wypoczynek
z pożytecznym
szkoleniem

M

włochy - sycylia

Uwaga:
wyjazd zostanie zorganizowany
przy minimum 20 osobach
uczestniczących.

Zgłoszenia: IDF Sp. z o.o.
tel.: 022 868 36 93
tel./fax.: 022 846 04 26,
idf@idf.net.pl,www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie
przedpłaty do dnia 25.03.2009
w wysokości 1200 zł
na konto: PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem:
„Szkolenie Włochy”

Włochy/Sycylia
9 - 16.VI.2009

Hotel Fiesta Resort Sicilia****HB

Jedyna w swoim rodzaju! Niezwykle atrakcyjna oferta !
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Chiny 9 dni

Szanghaj, Pekin 06.06 – 14.06.2009

Wizyta na targach dentystycznych SINO DENTAL 2009 w Pekinie

Dla lekarzy
możliwość zakupu taniego sprzętu stomatologicznego

6 dzień: 11.06.2009 Pekin (śniadanie , lunch, obiad)
Całodniowa wycieczka poza miasto. W programie wizyta na Wielkim Murze, zwiedzanie jednego z Grobowców Cesarzy Dynastii
Ming, spacer Aleją Duchów, zwaną też Drogą Kamiennych Postaci. Wizyta w fabryce cloisonne, wytwórni charakterystycznej dla
Pekinu ceramiki. Wieczorem spektakl Opery Pekińskiej. Nocleg
w Pekinie.
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Dla firm
możliwość nawiązania współpracy z firmami chińskimi

my Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen). Wizyta w Centrum Chińskiej Medycyny Naturalnej. Transfer do hotelu, zakwaterowanie
i odpoczynek. Zwiedzanie Świątyni Nieba , której Pawilon Modłów
Corocznych jest najdoskonalszym przykładem architektury okresu
dynastii Ming (1368 – 1644) i jednocześnie symbolem Pekinu. Spacer po najstarszej ulicy Pekinu - ulicy Liulichang, gdzie znajdują się
sklepy z antykami, pamiątkami i kaligrafią. Nocleg w Pekinie.

1 dzień: 06.06.2009 Wylot z Warszawy

Zbiórka w hali odlotów MDL Okęcie w Warszawie. Wylot do Helsinek o godzinie 13:05 (AY 746). Przylot do Helsinek o godzinie 15:45.
Wylot do Szanghaju o godzinie 17:10 (AY 057).
2 dzień: 07.06.2009 Szanghaj (lunch, obiad)
Przylot do Szanghaju o godzinie 07:10. Wizyta w nowoczesnej dzielnicy Szanghaju – Pudong (tzw. „Manhattan Szanghaju”). Wjazd
szybką windą na Wieżę Telewizyjną „Perła Orientu”, na wysokość
263 m, skąd rozpościera się wspaniały widok na Szanghaj. Spacer
po rozświetlonej, kolorowej i pełnej życia ulicy Nankińskiej oraz
bulwarze nad rzeką Huangpu - słynnym Bundzie. Wieczorny rejs
po rzece Huangpu. Nocleg w Szanghaju.
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3 dzień: 08.06.2009 Szanghaj / Luzhi / Suzhou
(śniadanie, lunch, obiad)
Przejazd autokarem do położonej na wodzie miejscowości Luzhi
z budownictwem i klimatem dawnych Chin. Zwiedzanie miasteczka. Rejs łódką po kanałach. Przejazd do Suzhou – miasta klasycznych chińskich ogrodów. Zwiedzanie Ogrodu Mistrza Sieci - przykładowgo klasycznego ogrodu chińskiego. Spacer po Tygrysim
Wzgórzu – parku, w którym znajduje się krzywa pagoda będąca
symbolem miasta. Wizyta w fabryce jedwabiu, gdzie można zobaczyć jak w tradycyjny sposób wytwarzany jest jedwab. Powrót
do Szanghaju. Nocleg w Szanghaju.
4 dzień: 09.06.2009 Szanghaj (śniadanie, lunch, obiad)
Wizyta w Świątyni Nefrytowego Buddy. Zwiedzanie założonego w XVI w. Ogrodu Yu oraz pobliskiego Miasteczka Handlowego Yuyuan, zwanego starym miastem. Spacer po głównym placu
Szanghaju
– Placu Ludowym. Czas wolny. Nocny przejazd pociągiem do Pekinu.
5 dzień: 10.06.2009 Pekin (lunch, obiad)
Przyjazd do Pekinu.Wizyta na największym placu świata - Placu Bra-
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7 dzień: 12.06.2009 Pekin (śniadanie, lunch, obiad)
Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego, znanego jako Zakazane Miasto, będącego siedzibą cesarzy z dynastii Ming i Qing. Spacer po Wzgórzu
Węglowym skąd rozpościera się widok na Zakazane Miasto i inne
części Pekinu. Świat Pereł – wizyta w centrum hodowli pereł słodkowodnych. Zwiedzanie Pałacu Letniego - jednego z największych
cesarskich ogrodów w Chinach, niegdyś letniej rezydencji cesarzowej-wdowy Cixi. W ogrodzie, oprócz licznych altan i pawilonów,
można obejrzeć Długą Galerię oraz usytuowany nad brzegiem jeziora Marmurowy Statek. Wieczorem obiadokolacja, podczas której głównym daniem jest kaczka po pekińsku, jedna z najsłynniejszych potraw kuchni chińskiej. Nocleg w Pekinie.
8 dzień: 13.06.2009 Pekin (śniadanie, obiad)
Transfer z hotelu na targi SINO DENTAL (10-13.06.2009) w China
International Exhibition Centre. (strona targów: www.sinodent.
com.cn). Po południu przejażdżka rikszami po Hutongach – najstarszej części Pekinu, zwiedzanie Świątyni Lamy, największej
poza Tybetem świątyni lamaistycznej. Wizyta w centrum handlowym Pekinu, dla chętnych – wieczorna wizyta na Placu Tiananmen.
Nocleg w Pekinie.
9 dzień: 14.06.2009 Pekin / Wylot z Chin (śniadanie)
Transfer na lotnisko. Wylot do Helsinek o godzinie 10:55 (AY 052).
Przylot do Helsinek o godzinie 14:25. Wylot do Warszawy o godzinie 18:45 (AY 743). Przylot do Warszawy o godzinie 19:25.

Wyjazd z wizytą na wystawie dentystycznej
można wliczyć w koszty uzyskania przychodu
i odliczyć od podatku.

Termin: 06.06 – 14.06.2009
Cena w pokoju dwuosobowym:
5250 PLN + 570 USD*
dopłata do pokoju 1-os.: 325 USD*
*równowartość w złotych według
kursu sprzedaży USD (dewizy)
w Pekao S.A., płatność w Polsce na 40 dni
przed wyjazdem
Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Szanghaj,
Pekin - Warszawa liniami Finnair przez Helsinki.
2. Przejazdy pociągiem nocnym na trasie
Szanghaj - Pekin (miejsca sypialne).
3. Przejazdy i transfery wg programu klimatyzowanymi autokarami.
4. Zakwaterowanie w 4-gwiazdkowych hotelach w pokojach 2-osobowych z łazienką i klimatyzacją.
5. Opiekę lokalnych przewodników.
6. Opiekę polskiego pilota
wycieczek na całej trasie.
7. Bilety wstępu do atrakcji wymienionych
w programie.
8. Posiłki wg programu wraz z jedną szklanką
piwa bądź napoju bezalkoholowego do lunchu
i obiadokolacji.
9. Opłatę konsularną za wizę do Chin.
10. Usługę bagażową w hotelach.
11. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków w TU Allianz Polska
S.A. na warunkach określonych w „Ogólnych
warunkach ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP” TU Allianz S.A. Ubezpieczenie
obejmuje pokrycie kosztów leczenia (KL) i pomoc w podróży (assistance) do 20 000 EUR, wypłatę świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 2 500 EUR, pokrycie
kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia
bagażu podróżnego do 250 EUR.
12. Podatek 0% VAT.
Przykładowe atrakcje zawarte w cenie:
1. Obiadokolacja z kaczką po pekińsku.
2. Przedstawienie Opery Pekińskiej.
3. Rejs łódką po kanałach w Luzhi.
Cena nie zawiera:
1. Dodatkowych posiłków oraz napojów do
posiłków.
2. Kosztów związanych z udziałem w SINO
DENTAL.
3. Zwyczajowych napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (30 USD/osoby, płatne
na miejscu na ręce pilota, który w imieniu gru-

py rozdziela napiwki).
4. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych programem zwiedzania.
Kolejność realizacji programu zwiedzania może
ulec zmianie.
Wiza
W celu uzyskania wizy chińskiej paszport
uczestnika musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z Chin oraz posiadać
co najmniej jedną wolną stronę na wizę. Dokumenty potrzebne do załatwiania formalności wizowych (wypełniony wniosek wizowy,
1 zdjęcie, paszport) należy dostarczyć najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
Uwagi:
Oferta została skalkulowana w oparciu o ofertę
przelotu linii Finnair.
Finnair zastrzega sobie prawo do pobierania
opłat lotniskowych na poziomie obowiązującym w dniu wystawiania biletów.
Cena może ulec zmianie w przypadku zmian
cen w Chinach, zmiany kursu walut, wzrostu
cen biletów lotniczych, zmian w programie.
Cena dotyczy grupy minimum 20 osób, w przypadku mniejszej liczby uczestników wyjazd nie
odbędzie się.
Doba hotelowa zaczyna się zależnie od hotelu
pomiędzy godz. 12, a 14 i trwa do godz. 12 dnia
następnego. Wcześniejsze zakwaterowanie w
dniu przybycia do hotelu jest możliwe jedynie
w przypadku dostępności pokoi hotelowych
i zgody hotelu. Brak możliwości zakwaterowania przed rozpoczęciem się doby hotelowej nie
stanowi wady usługi.
Podana standaryzacja hoteli zagranicznych jest
kategoryzacją lokalną.
Warunki płatności:
a) zaliczka w wysokości
1250 PLN/os. płatna do 12.03.2009.
b) reszta płatności na 40 dni przed wyjazdem
czyli do 30.04.2009
(łącznie z częścią dolarową - czyli równowartość
w złotych według kursu sprzedaży USD (dewizy)
w Pekao S.A. z dnia wpłaty)

Zgłoszenia: IDF Sp. z o.o.
tel.: 022 868 36 93
tel./fax.: 022 846 04 26,
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
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Wizyta na targach dentystycznych SIDEX 2009 w Seulu

Dla lekarzy: możliwość zakupu taniego sprzętu stomatologicznego
Dla firm: możliwość nawiązania współpracy z firmami koreańskimi
(Korea to jeden z większych producentów dentystycznych na świecie)

termin: 01.05 – 11.05.2009

Seul, wyspa Jeju, Busan, Daegu, Gyeongju, Haeisa, Andong,
Gangneung, Park Narodowy Seorakasan, Seul, Suwon
w tym orchidei, oraz innych roślin tworzących unikatową harmoniczną scenerię. Wizyta na plantacji mandarynek Gyulimseong.
Wodospady Cheonjiyeon nazywane “basenem Boga”. Zwiedzanie Świątyni Yakchunsa
- jednej z największych świątyń buddyjskich
w Azji, z 18 - tonowym dzwonem. Powrót do
hotelu. Nocleg.
4 dzień: 04.05.2009

PROGRAM WYJAZDU
1 dzień: 01.05.2009

Wylot z Warszawy Zbiórka w hali odlotów
MDL Okęcie w Warszawie. Przelot do Seulu przez jeden z europejskich portów lotniczych.
2 dzień: 02.05.2009

Seul / wyspa Jeju–do (inne nazwy to Dzedzu-do, Cheju-do) Przylot do Seulu. Spotkanie z przewodnikiem na lotnisku. Przejazd
na lotnisko krajowe i przelot na wyspę Jeju.
Jeju to wyspa pochodzenia wulkanicznego.
Centralny wulkan Halla-san (1950 m n.p.m.)
jest też najwyższym szczytem całej Korei
Południowej. Wyspa uformowała się miliony
lat temu przez erupcje wulkanów. Klimat na
wyspie jest subtropikalny, cieplejszy od pozostałej części Korei. Ze względu na izolację
wyspy przez wieki, ludność Jeju rozwinęła
swoją własną, odrębną od koreańskiej, kulturę. Istnieją tutaj tysiące lokalnych legend.
Interesująca jest też unikatowa rzeźba - „kamienny dziadek”, wykonana z bloku lawy.
Przejazd do hotelu położonego na wybrzeżu. Zakwaterowanie. Lunch w lokalnej restauracji. Czas na odpoczynek. Nocleg.

wyspa Jeju /Busan /Daegu
Wykwaterowanie z hotelu i przejazd do tzw.
tajemniczej drogi (Tokkaebi road), gdzie samochód sam jedzie przy wyłączonym silniku. Wizyta w fabryce ametystów. Spacer
w wulkanicznej jaskini Manjanggul, w której
znajdują się niesamowite formacje skalne.
Przejazd nad wschodnie wybrzeże Seobjikoji znane z widoków położonych pośród
klifów i skał zielonych pól, na których nie
rośnie ani jedno drzewo. Wzdłuż drogi prowadzącej do latarni morskiej wybudowano
kamienny mur, który ma chronić przed wiatrem. Transfer na lotnisko i przelot do Busan. Przejazd do miasta Daegu. Otoczonym
górami Daegu jest jednym z największych
miast Korei. Jest również znany w upraw jabłek oraz tradycyjnych ziół. Zakwaterowanie
i nocleg w Daegu.
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6 dzień: 06.05.2009

Haeinsa /Andong /Gangneung
Przejazd do Świątyni Haeinsa położonej
w Parku Narodowym Gayasan. Świątynia Haeinsa została wybudowana w IX w n.e z rozkazu króla Ae-Jang z dynastii Silla i znana
jest ze skarbu jaki się tam znajduje - “Tripitaka Koreana” składającej się z 81 341 drewnianych bloczków, które powstały w czasie
inwazji mongolskiej aby wyprosić pomoc
Buddy w odparciu najeźdźcy. Przejazd do
wioski Andong Hahoe, gdzie zachowała się
stara architektura. Wioska stała się znana po
wizycie królowej brytyjskiej Elżbiety II. Przejazd do Gangneung położonego nad Morzem Wschodnim. Zakwaterowanie. Nocleg
w Gangneung.
7 dzień: 07.05.2009

Gangneung /Góra Seoraksan /Seul
Przejazd do Parku Narodowego Seorakasan
słynącego z unikatowej flory i fauny. Wjazd
kolejką na wysokość 800 m. n.p.m. Zwiedzanie Świątyni Sinheungsa – jednej z najstarszych i najważniejszych świątyń w Korei oraz
fortu Gwongeumseong, skąd rozpościera się
przepiękny widok na otaczające góry. Przejazd do Seulu. Nocleg w Seulu.
8 dzień: 08.05.2009

3 dzień: 03.05.2009

wyspa Jeju
Po śniadaniu zwiedzanie wyspy. Transfer
na 2-kilometrowe wybrzeże Daepo, gdzie
znajduje się wiele pięknych formacji skalnych powstałych z lawy, między innymi:
Skała Jusangjeolli o kształcie sześciokątnych kolumn. Przejazd do linii brzegowej
Głowa Smoka (Yongmeori), której wysokie
klify zapierają dech w piersi. Uwaga: czasami Yongmeori jest zamykane. W takim przypadku ogląda się jaskinię Sangbanggulsa,
która znajduje się nad samym morzem. Kolejne odwiedzane miejsce to Ogród Bonsai
(Bonjae Artpia) – ogród botaniczny, gdzie
rośnie około 2000 drzew bonsai reprezentujących 100 różnych gatunków. Znany jest
również z około 10,000 gatunków kwiatów,

rycznym miasta Gyeongju, w którym będzie
można zapoznać się z bogatą historią okresu
Silla. Przejazd do Parku Narodowego Gayasan. Nocleg w Haeinsa.

5 dzień: 05.05.2009

Daegu /Gyeongju /Haeinsa
Po śniadaniu przejazd do starożytnej stolicy okresu Silla (I w p.n.e.), Gyeongju, które
z powodu dużej ilości starożytnych zabytków nazywane jest „muzeum bez ścian”.
Zwiedzanie głównych atrakcji miasta: pochodzącej z VI w. świątyni Bulguksa oraz granitowych grot Seokgulram znajdujących się
na zboczu góry Toham, w których znajduje
się panteon bóstw buddyjskich. Przejazd do
starożytnego obserwatorium astronomicznego Cheomsungdae. Podziwianie pałacu
na wodzie Anabji. Wizyta w muzeum histo-

Miasto Seul
Dzień poświęcony na targi. Transfer na targi i do hotelu.
Dla osób które nie biorą udziału w targach
- półdniowa wycieczka po Seulu. Przejazd
do Pałacu Prezydenckiego (Cheongwadae),
zwiedzanie Pałacu Gyeongbok - 600-letniej
rezydencji władców Korei. Wizyta w Muzeum Ludowym, w którym będzie można się
zapoznać z historią i kulturą Korei. Świątynia

Jogyesa, wizyta w manufakturze, w której
wytwarzana jest biżuteria z ametystu. Powrót do hotelu. Nocleg w Seulu.
9 dzień: 09.05.2009

10 dzień: 10.05.2009

Exhibition Venue: COEX Atlantic Hall. Organized by: The Korean Dental Trade Association (www.kodda.co.kr) and Seoul Dental
Association (www.sda.or.kr)
UWAGI:
1) Oferta została skalkulowana w oparciu
o ofertę przelotu linii Finnair.
2) Cena może ulec zmianie w przypadku zmian cen w Azji, zmiany kursu walut,
wzrostu cen biletów lotniczych, zmian
w programie.
4) Doba hotelowa zaczyna się zależnie od
hotelu pomiędzy godz. 12 a 14 i trwa do
godz. 12 dnia następnego. Wcześniejsze
zakwaterowanie w dniu przybycia do hotelu jest możliwe jedynie w przypadku dostępności pokoi hotelowych i zgody hotelu.
Brak możliwości zakwaterowania przed rozpoczęciem się doby hotelowej nie stanowi
wady usługi.
5) Podana standaryzacja hoteli zagranicznych jest kategoryzacją lokalną.
Warunki płatności:
a) zaliczka w wysokości 3000 PLN/os płatna
do 12.03.2009.
b) reszta płatności na 40 dni przed wyjazdem, t.j. do 19.04.2009 (łącznie z częścią dolarową - czyli równowartość w złotych według kursu sprzedaży USD (dewizy) w Pekao
S.A. z dnia wpłaty)
Uwaga: wyjazd zostanie zorganizowany przy
minimum 20 osobach uczestniczących.
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Miasto Seul
Dzień poświęcony na targi. Transfer na targi i do hotelu.
Dla osób które nie biorą udziału w targach
półdniowa wycieczka do strefy demarkacyjnej na granicy między Koreą Północną i Południową, gdzie znajduje się najlepiej strzeżone przejście graniczne. Powrót do hotelu.
Nocleg w Seulu.

Termin: 01.05 – 11.05.2009
Cena od osoby dla grupy min. 15 pax:
5,300 PLN + 1 250 EUR*
Dopłata do pok. 1-os. 400 EUR*
* równowartość w złotych według kursu
sprzedaży EUR w Pekao S.A. z dnia wpłaty,
płatność w Polsce.
Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa – Seul - Warszawa liniami Finnair (rezerwacja poniżej).
2. Przelot Seul – Jeju – Busan w klasie ekonomicznej.
3. Przejazdy i transfery wg programu klimatyzowanymi autokarami.
4. Zakwaterowanie w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych w pokojach 2-os. z łazienką i klimatyzacją (2 osoby w pokoju).
5. Opiekę lokalnych przewodników.
6. Opiekę polskiego pilota wycieczek
na całej trasie.
7. Bilety wstępu do atrakcji wymienionych
w programie.
8. Posiłki wg programu.
9. Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w TU
Allianz Polska S.A. na warunkach określonych w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP” TU Allianz S.A. Ubezpieczenie obejmuje pokrycie
kosztów leczenia (KL) i pomoc w podróży
(assistance) do 20 000 EUR, wypłatę świadczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW) do 2 500 EUR, pokrycie
kosztów utraty lub opóźnienia dostarczenia
bagażu podróżnego do 250 EUR
Cena nie zawiera:
1. Dodatkowych posiłków oraz napojów do
posiłków.
2. Kosztów związanych z udziałem w targach.
3. Zwyczajowych napiwków dla lokalnych
przewodników i kierowców (65 USD/osoby,
płatne na miejscu na ręce pilota, który
w imieniu grupy rozdziela napiwki).
4. Usługi bagażowej w hotelach.
5. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych programem zwiedzania.
Kolejność realizacji programu zwiedzania
może ulec zmianie.
Wiza
Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy
wyjazdach do Republiki Korei na okres do
90 dni. Przy wjeździe trzeba okazać ważny
paszport oraz wypełnioną kartę przekroczenia granicy (dostępna na pokładzie samolotu lub na lotnisku). Urzędnik imigracyjny
może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie źródeł finansowania (jeżeli nie wynika to z przedstawionych dokumentów) czy
o okazanie biletu powrotnego. Nie jest wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy na dzień pobytu.
Dane dotyczące targów:
08-10/05/2009 Seoul - Korea, South. Organized by Seoul Dental Association (SDA) and
Korean Dental Trade Association (KDTA);
SIDEX Organizing Committee; 81-7, Songjung-dong, Sungdong-ku; Seoul 133-837,
Korea. Tel: +82 2 498 9142 // 9146.
Fax: +82 2 498 9147. E-mail: sda@sda.or.kr.
Website: sidex.or.kr

Seul/Suwon/Seul
Zwiedzanie konfucjańskiej Świątyni Jongmyo poświęconej duchom przodków rodziny królewskiej dynastii Joseon. W roku
1394, kiedy świątynia powstała, była jednym
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z najdłuższych, o ile nie najdłuższym budynkiem w Azji. W świątyni w 19 komorach znajduje się 19 tablic upamiętniających królów
i 30 królowych. Wizyta w Pałacu Changdeokgung, który należy do Wielkiej Piątki pałaców
wybudowanych w czasach dynastii Joseon.
Był bardzo lubiany przez cesarzy, głównie
ze względu na przepiękne ogrody i aranżację w harmonii z naturą. Kompleks pałacowy wybudowano w 1412 roku. Przejazd
do Fortu Hwaseong położonego w Suwon
na południe od Seulu. Fort został wybudowany w 1796 roku przez króla Jeongjo z dynastii Joseon (1392-1910) i był dużym osiągnięciem ówczesnej architektury. Powrót do
Seulu. Nocleg w Seulu.
11 dzień: 11.05.2009

Miasto Seul

Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy
przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Wyjazd z wizytą na wystawie
dentystycznej można wliczyć
w koszty uzyskania przychodu
i odliczyć od podatku.

Zgłoszenia: IDF Sp. z o.o.
tel.: 022 868 36 93
tel./fax.: 022 846 04 26,
idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl
Rezerwacja miejsc na podstawie
przedpłaty na konto: IDF Sp. z o.o.,
PKO BP IX Warszawa
13 1020 1097 0000 7302 0108 3294
z dopiskiem „Wystawa Korea”.

Pełna wpłata za wyjazd musi zostać
uiszczona do dnia 19.04.2009.
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BIAŁE NOCE W SANKT PETERSBURGU

8–14.VI.2009 (długi weekend w Boże Ciało)

PROGRAM WYJAZDU:
08.06.2009

Godz. 20.00 wyjazd z Warszawy i przejazd do Petersburga
09.06.2009

Przyjazd do Petersburga w godzinach wieczornych, zakwaterowanie,
nocleg. (obiadokolacja na trasie przejazdu)
10.06.2009

Śniadanie, o godz. 9.00 zwiedzanie Ermitażu (ok. 4 godzin).
Zwiedzanie Sankt Petersburga: Twierdza Pietropawłowska, Sobór
św. Izaaka, Sobór Kazański, spacer Newskim Prospektem, Okręt Aurora
– znajduje się w pobliżu miejsca zakwaterowania.
Powrót do hotelu, godz. 19.00 kolacja. Nocny rejs po Newie (23-24).
11.06.2009

Śniadanie i wykwaterowanie.
9:00-10:00 przejazd do Carskiego Sioła – zwiedzanie wnętrz pałacowych
wraz z bursztynową komnatą. (2-3 godz.)
13:00-14:00 przejazd do Peterhofu,
14:00-16:00 zwiedzanie ogrodów z kaskadami wodnymi (ok. 2 godz.)
Przejazd do Tallina, przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
12.06.2009

Śniadanie. Zwiedzanie Talllina z przewodnikiem, wzgórze Tooma, Ratusz miejski, baszt m.in. Kik in de Kok, Gruba Małgorzata, ulica Pikk, Dom
Bractwa Czarnogłowych.
Przejazd do Rygi, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
13.06.2009

Śniadanie. Zwiedzanie Rygi: Zamek Ryski, Katedra, Brama Szwedzka
i Wieża Prochowa, Kościół św. Piotra, Trzej Bracia, Pałac Bractwa Czarnogłowych, Opera, Pomnik Wolności.
Przejazd do Wilna kolacja, szkolenie dla lekarzy (2 godziny), nocleg.
14.06.2009

Śniadanie, zwiedzanie Wilna: Ostra Brama, Ponary, cerkiew św. Ducha,
Antokole, Muzeum A. Mickiewicza, kościół św. Kazimierza, Uniwersytet
Wileński, kościół św. Ducha, Plac Katedralny.
W ramach wolnego czasu przejazd do Trok zamek Wielkich Książąt Litewskich, kościół z cudownym obrazem, ul. Karaimska, zbór Karaimski
Przejazd do Warszawy w godzinach nocnych
KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE.

Cena za osobę: 2650 zł
Podana cena zawiera:
• Przejazd autokarem (z klimatyzacją, cafe barkiem, DVD, WC),
• 5 noclegów z wyżywieniem 2 x dziennie
(5 śniadań, 5 obiadokolacji - wg programu),
pokoje 2 osobowe z łazienką
• Obsługę pilota na całej trasie,
• Wizę rosyjską,
• Przewodnika w Tallinie i Petersburgu
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wg programu
oraz rejs po Newie ( 80E)
• Ubezpieczenie NNW i KL za granicą Signal Iduny.
Uwaga: wyjazd zostanie zorganizowany przy minimum
30 osobach uczestniczących.
Zgłoszenia: IDF sp. z o.o.
tel.: 022 868 36 93 tel./fax.: 022 846 04 26

idf@idf.net.pl, www.idf.net.pl

Rezerwacja miejsc na podstawie przedpłaty do dnia 10.03.2009 w wysokości 720 zł na konto: IDF Sp. z o.o., PKO BP IX Warszawa 13 1020 1097
0000 7302 0108 3294 z dopiskiem: „Szkolenie St. Petersburg”
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Giełda towarów z bliskim terminem ważności
– po bardzo atrakcyjnych cenach
OPIS TOWARU

KOD
TOWARU

ILOŚĆ
OPAKOWAŃ

TERMIN
WAŻNOŚCI

CENA
DETALICZNA

CENA
po upuście

TempoSil, silikonowy cement
tymczasowy, zestaw testowy

CO3685

2

2009/07

30,00

15,00

Cool Temp, materiał do koron
tymczasowch A3,5 Automix 2x5ml

CO5825

2

2009/07

265,00

132,50

Cool Temp, do tymczasowych
koron i mostów, zestaw
wprowadzający

CO5800

3

2009/05

660,00

330,00

Masa wyciskowa A-silikon, Affinis
light body fast, microsystem

CO6600

6

2009/07

175,00

87,50

Masa wyciskowa A-silikon, Affinis
regular body, microsystem

CO6510

5

2009/04

175,00

35,00

Masa wyciskowa A-silikon, Affinis
regular body, microsystem

CO6610

6

2009/04

175,00

35,00

Masa do rejestracji zgryzu,
JET BLUE super fast microsystem
uzupełnienie. 8x25ml

CO6498

2

2009/02

290,00

58,00

Masa do rejestracji zgryzu,
JET BLUE BITE super fast
uzupełnienie 5x50ml

CO6497

5

2009/04

290,00

58,00

Kompozyt Brilliant, strzykawka
1x3g, przydziąsłowy

CO7440

1

2009/08

70,00

35,00

Gi-Mask, baza, aktywator,
akcesoria

CO8035

2

2009/04

270,00

54,00

A.R.T. BOND Primer A+B, 2 x 5ml;
akcesoria

CO7364

1

2009/04

300,00

60,00

Aktywator do Gi Mask - opak.
uzupełniające

CO8036

1

2009/02

50,00

10,00

Kompozyt Miris, do efektów,
odcień G

CO8447

3

2009/07

130,00

65,00

Jedwab artykulacyjny, 80mm,
22mm, czarny

RO480201 1

2009/05

75,00

37,50

Nici retrakcyjne,opatrunkowe,
Stay-put 3 thick, 183cm

RO521003 3

2009/04

57,00

11,40

Nici retrakcyjne,opatrunkowe,
Stay-put 1 fine, impregnowane,
183cm

RO521021

1

2009/05

70,00

35,00

Gumki zaciskowe WEDJETS,
niebieskie, 2.3m

HY8040

23

2009/04

75,00

15,00

Koferdam Hygenic, arkusze
127mm x 127mm, o średniej
grubości, zielone

HY2142

1

2009/02

62,00

12,40

Koferdam Hygenic, arkusze
152mm x 152mm, cienkie, ciemny

HY538

4

2009/07

56,00

28,00

Koferdam Hygenic, arkusze
152mm x 152mm, o średniej
grubości, ciemny

HY539

4

2009/07

62,00

31,00

Koferdam Hygenic, arkusze
152mm x 152mm, grube, jasny

HY535

2

2009/05

69,00

34,50

Cement ParaPost do wkładów,
uzupełnienie.

CO7341

2

2009/03

320,00

64,00

Ćwieki gutaperkowe Roeko
greater Taper 0,04 40, 60 szt.

RO361740

1

2009/07

58,00

29,00

Ćwieki gutaperkowe Roeko
greater Taper 0,06 25, 60 szt.

RO361825

1

2009/06

58,00

29,00

Kontakt: Poldent sp. z o.o.
00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 80
(Babka Tower), lokal VI
(wejście od ul. Dzikiej),
tel: 022 351 7 650 do 655, 022 827 29
99, fax: 022 351 7 679, 022 827 99 18
www.poldent.pl,
poldent@poldent.pl

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
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w marcu spotykamy się
na wystawie krakdent,
przedstawiamy więc
Kraków nieznany.
Kraków to miasto
w którym każdy
znajdzie
coś dla siebie.
Do Krakowa
przyjeżdża się raz,
potem drugi
i trzeci…
i kolejny.

Tylko tu można spotkać Zaczarowaną
Dorożkę, Zaczarowanego Dorożkarza
i oczywiście Zaczarowanego Konia. Dorożki pojawiły się w XIX wieku. Początkowo dwukonne, od 1857 roku zmieniły się,
w ramach oszczędności, w tak zwane jednokonne, kryte „cypcerówki” (od nazwiska
Józefa Cypcera - właściciela przedsiębiorstwa przewozowego) albo też w zwykłe
fiakry. Jedną z takich dorożek, opatrzoną numerem 6, upodobał sobie poeta
K. I. Gałczyński. Należała ona do mówiącego wierszem fiakra Jana Kaczary, którego
Gałczyński uwiecznił jako Zaczarowanego
Dorożkarza.
W Krakowie nikt nudzić się nie będzie.
Wielbiciele zabytków mogą pójść na największy średniowieczny europejski Rynek,
zajrzeć do Kościoła Mariackiego, przystanąć
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pod pomnikiem wieszcza Adama, wstąpić
do Sukiennic, by spojrzeć w oczy maszkaronom, zachwycić się renesansową attyką,
lub coś kupić na jednym z wielu straganów.
Mogą pospacerować uliczkami wokół rynku: Grodzką, Floriańską, Franciszkańską,
Św. Jana, Wiślaną, Szewską, Gołębią, popatrzeć na zabytkowe kamieniczki, odwiedzić
rozliczne kościoły. Wreszcie pomaszerować
na wawelskie wzgórze, by zwiedzić Zamek
Królewski i Katedrę Wawelską. Koniecznie trzeba zobaczyć najsłynniejszy polski
dzwon - Zygmunta. Obsługuje go dwunastu
dzwonników. Kilkanaście razy w roku wspinają się po 144 schodach na wieżę zygmuntowską, by wziąć w ręce sznury i rozkołysać
dzwon królów i króla dzwonów - największy i najsłynniejszy polski dzwon - „Zygmunta”. Odzywa się on w największe święta kościelne i państwowe: Nowy Rok, Trzech
Króli, Wielkanoc, Boże Ciało, Wniebowzięcie, Wniebowstąpienie, Boże Narodzenie,
3 Maja, Święto Niepodległości oraz podczas
procesji Świętego Stanisława. Zwierzchnikiem dzwonników jest proboszcz katedry
wawelskiej, który każdemu z dzwoniących

wypłaca 22 złote, dzwonniczym zwyczajem
wydawane po pracy na wieży, w pobliskiej
kawiarni na... regenerację utraconych sił, bo
dzwonienie jest nie tylko wielkim zaszczytem, lecz również bardzo ciężką pracą.
Tych, którzy to wszystko już widzieli, zapraszam na Krakowski Kazimierz pełen śladów
kultury żydowskiej. Założony przez króla
Kazimierza Wielkiego w 1335 roku, kiedyś
był samodzielnym miastem. Pod koniec XV
wieku na terenach Kazimierza powstała autonomiczna dzielnica żydowska Oppidum
Judaeorum, w której zamieszkali przeniesieni z Krakowa Żydzi. Wznieśli synagogi,
założyli cmentarze, a przede wszystkim
stworzyli wspaniałą, obecnie bardzo cenioną, kulturę. Warto pospacerować ulicą
Szeroką, obejrzeć najstarszą w Polsce Starą
Synagogę. Zbudowana w XIV wieku przez
czeskich Żydów - obecnie znajduje się w niej
Muzeum Żydowskie. Kawałek dalej, na Szerokiej nr 40 znajduje się synagoga Remuh,
w której nadal odbywają się nabożeństwa.
Obok synagogi jest Ściana płaczu i piękny
XVI wieczny cmentarz Remuh. W trakcie
odnawiania cmentarza w latach 50. wie-

- kugel (zapiekana masa ziemniaczana
z dodatkiem jaj oraz cebulki),
- cymes (słodki pudding),
- czulent (baranina z fasolą),
- klopsy rybne,
- gęsie szyjki nadziewane wątróbką,
- kurczak duszony z owocami, cynamonem oraz szafranem.

le fragmentów nagrobków wmurowano
w wewnętrzną stronę muru cmentarnego
wzdłuż ulicy Szerokiej. Powstała tam jedyna w swoim rodzaju mozaika zbudowana
z nieregularnych odłamków kamiennych,
pokrytych hebrajskimi napisami, stylowymi
ornamentami i motywami żydowskiej symboliki nagrobnej.

Będąc na krakowskim Kazimierzu można też
wpaść do „Czajowni” przy ul. Józefa 25 na
pyszną herbatę lub do kawiarni „Godziny”
przy ul. Miodowej 43. Specyficzne to miejsce,
bo utworzone w hołdzie oddanym 24 kobietom. Każdy stolik w tej niezwykłej kawiarni
przypisany jest innej kobiecie. Można wypić
kawę i poplotkować niespiesznie z przyjaciółką w towarzystwie Marilyn Monroe, Karen Blixen, Fridy Kahlo i innych znanych kobiet. Jest
to miejsce inspirowane kobiecością i inspirujące do jej odkrywania i rozwijania.
Większość krakowskich restauracji, pubów
kawiarni i cukierni, mieści się w zabytkowych
kamieniczkach. Są stylowe, bardzo indywidualnie urządzone, czynne do późnych godzin
nocnych. Większość z nich ma witryny wychodzące bezpośrednio na ulicę, w sezonie
letnim stoliki bywają ustawione wprost w otwartych oknach. Są też restauracje trochę
schowane w wewnętrznych dziedzińcach
kamienic, aby do nich trafić trzeba przejść
przez długie bramy i przejścia. Przykładem

- żur z kiełbasą, gotowany na wędzonce
z dodatkiem grzybków,
- grzyby pod każdą postacią.
Kiedy już zaspokoimy głód - warto zadbać
o duszę. Na ulicy Gołębiej od 2004 roku
znajduje się bardzo ciekawa rynna, a przy
niej skrzynka, do której wszyscy piszący
wiersze (a któż ich nie pisze) mogą wrzucić własne utwory. Rynna Złotorymna zaprasza wszystkich nieśmiałych i śmiałych
poetów słowami wypisanymi na murze:

O rynno Złotorymna
Jak dobrze, żeś jest na ulicy
- Bo co by z tego było komu
Gdybyś Ty była w domu?
redakcja

Z czasem miejsce to zyskało sobie potoczną
nazwę Ściany Płaczu. W ten sposób, będąc
śladem po zniszczonej świętości krakowskich
Żydów, zostało ono porównane do Ściany
Płaczu w Jerozolimie, relikcie po zniszczonej
Świątyni - świętości wszystkich Żydów.
Kazimierz to nie tylko zabytki, ale też mnóstwo małych knajpek, w których, przy odrobinie szczęścia, można posłuchać klezmerów,
a zawsze zjeść jakieś żydowskie smakołyki.
Kuchnia żydowska przeżywająca swój renesans słynie między innymi z takich potraw jak:

jest „Piękny Pies” - ulubiony lokal świata artystycznego, filmowego, obecnie przeniesiony na ulicę Sławkowską i funkcjonujący
pod nową nazwą, równie ciekawą: „Siedem
Ton Piachu”.
Lokale krakowskie są w stanie zaspokoić
najbardziej wyrafinowane gusta kulinarne,
można w nich spróbować przysmaków z całego świata, jednak typowe dania kuchni
krakowskiej to:
- tatarczuchy (słodkie paluszki),
- bajgle i kreple (słone paluszki, obecnie
znane pod nazwą “Lajkonik”),
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król polskiego zęba
Bogdan Płaza z Warszawy
jest bardzo zadowolony z obrotów
w 2008 roku. Sprzedaż praktycznie wszystkich gatunków zębów solidnie wzrosła.
Swój sukces upatruje w dwóch czynnikach:
1) Pier wsz y w zakresie wzrostu gospo darczego na początku roku 2008, gdzie
wzrosło natężenie wykonywania prac protetycznych o wysokiej kosmetyce - szczególnie wśród osób, które pracują za granicą,
a do Polski przyjeżdżają leczyć zęby.
2) Drugi powód, to turystyka imprezowa, która
na bardzo wysokim poziomie utrzymywała się
w lecie 2008 - w szczególności wśród młodych Anglików przyjeżdżających m.in. na wieczory kawalerskie. Jeden udany wieczór kawalerski w
krakowskiej restauracji mieszczącej się przy rynku, to dodatkowa praca
dla kilkunastu techników. Jeszcze lepszą dzwignię handlu zębem stanowią mecze ligowe „wysokiego ryzyka”, wtedy dodatkową pracę znajdzie
kilkudziesięciu techników. W roku 2008, niestety, nie było demonstracji np. górników pod sejmem, ale i tak dwa pierwsze przykłady powe-
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Nowy nabytek Dentoplotka

Powiększyła się nam rodzina Dentoplotka.
Nasza redaktor Pani Olga ze Lwowa urodziła
syna Włodka. Cała redakcja Dentoplotka
życzy Włodkowi pomyślności jak również
tego aby szybko zaczął pomagać mamie
w pracy redakcyjnej.
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towały te niedogodności. Wprawdzie organa ścigania poradziły sobie
z różnego rodzaju patologiami przestępczymi z Pruszkowa czy Wołom
ina, co z pewnością wpłynęło na obniżenie popytu na zęby, ale rok 2009
i tak zapowiada się raczej dobrze. Jest szansa, że turystyka imprezowa
wzrośnie z powodu słabej złotówki, liga oczywiście będzie grała, poza
tym szykują się liczne demonstracje w Warszawie. Trzymamy kciuki za
biznes kolegi Bogdana.

król gipsu
Przedstawiciel redakcji
„Dentoplotka” przeprowadził
rozmowę z „królem gipsu”w Polsce,
kolegą Andrzejem Matusiakiem.
Kolega Andrzej jest bardzo zadowolony z obrotów w 2008 we wszystkich gatunkach gipsu. Niestety, jak twierdzi, zarysowała się dosyć poważna tendencja spadkowa w IV kwartale 2008 roku.
Przyczyn tego zjawiska jest z pewnością wiele, m.in. nadchodzący kryzys ekonomiczny ma poważny wpływ na sytuację na rynku. Jednak największe straty w obrotach dostarczyła jesiennozimowa aura, brak śniegu, mrozu i lodu znacząco wpłynął na mniejszą urazowość społeczeństwa,
a co za tym idzie obniżył popyt na gips ortopedyczny. Łagodna zima może, niestety, zadecydować również o obrotach na początku roku 2009. Jeżeli do tego dołożymy oczekiwane podwyżki
zapowiedziane przez wytwórcę z Niemiec, to sytuacja może jeszcze ulec pogorszeniu. W laboratoriach techniki dentystycznej w roku 2008 zarysowała się poprawa w proporcjach sprzedaży gipsów twardych w stosunku do miękkich. Z ostatniej chwili: aura w styczniu dopisała, gips schodzi
doskonale. Jest szansa przy lekkim mroziku, że da się odrobić straty z poprzedniego kwartału.

Humor z dziecięcych zeszytów…

Korzenie żaby sięgają aż do Egiptu.
Źródłami mineralnymi nazywamy źródła, w których rozpuszczona
jest sól, cukier, mleko i inne lekarstwa.
Aby zapobiec skażeniu środowiska, budują różne sczyszczalnie.
W zimie należy dokarmiać leśne zwierzęta, aby były smaczne na wiosnę.
Człowiek rozmnaża się nie przez pączkowanie, tylko przyjemniej.
U mrówki wyróżniamy nóżki, brzuszki, różki itd.
Wiewiórka żywi się orzechami bardzo twardymi, bo gdyby nie jadła
twardego pożywienia, to by jej zarosła paszcza.
Małpa od człowieka różni się tym, że klatka piersiowa zwisa jej na brzuchu.
Witaminy to drobne stworzenia, które można znaleźć w sałacie.

raport śledczy

Jak powszechnie wiadomo część kompozytów po założeniu w zębach wydziela fluor. Odpowiedzialny za to zjawisko był związek
chemiczny o nazwie trójfluorek iterbu. W czerwcu 2008 roku ogłoszono, że zapasy iterbu zostały wyczerpane. Cena na giełdach iterbu w lipcu i sierpniu podskoczyła o ponad 400%, do końca roku
2008 przekroczyła sześciokrotnie cenę platyny. Ale to jeszcze nie
jest problem. Najistotniejsze jest to, że złoża w Rosji, RPA, Kongo
i pod Polkowicami zostały już praktycznie wyeksploatowane.
Zmusza to wszystkich producentów kompozytów wydzielających
fluor do bezustannego poszukiwania nowych dostaw, nie musimy
dodawać, że w firmach dzieją się cuda. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Co więc będzie z naszymi ulubionymi kompozytami? Firmy reagują w różny sposób. Większość koncernów
zleciła poszukiwanie substancji, którą można by zastąpić trójfluorek iterbu. Wśród placówek, które przystąpiły do badań znajdujemy z dużym zadowoleniem również Politechnikę w Białymstoku
(dane poufne). Koncerny rozesłały pisma do wielu różnych producentów kopalin, z informacji redakcji zapytania otrzymały: KGHM
i Jastrzębska Kompania Węglowa. Niestety jak dowiedzieliśmy się
z nieoficjalnych źródeł pozyskanie surowca jest obecnie niemożliwe. Wróży to wiele zmian na rynku.Część z nich dynamicznie zachodzi już od początku kryzysu. Jak podejrzewamy brak iterbu stał
się powodem do zmiany kierownictwa w firmie Ivoclar Vivadent
Polska, zapytaliśmy więc obecnego dyrektora Vivadent-u kol. Jacka Ochmana (zdjęcie) jednak stanowczo zaprzeczył. O krachu na
giełdach nie słyszał, firma nadal dostarcza produkty z bezcennym
3-fluorkiem iterbu a zmiany w kierownictwie miały zupełnie inny
powód. Przeprowadziliśmy więc wiele rozmów z firmami dostarczającymi kompozyty na polski rynek ale żadna z nich nie potwierdziła kłopotów a cześć zadeklarowała tak jak w przypadku GC, że
ich materiały nie zawierają cennego związku. Wśród ...........
Kontynuację tego artykułu znajdziesz na następnej stronie.
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wieści z poldentu
„Tam w Poldencie mają cuda
Endoludek to wyczuwa
Choć wpuszczają go w kanały
Ciągle żwawy, ciągle cały
Igły, wiertła czy lentula
Endoludek sie rozhulał
Bo z Poldentem zawarł sztamę
By pokazać się w reklamie.”
Urszula Damek
I miejsce w konkursie endoludkowym
Jesienią 2008 ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze hasło, kojarzące się z firmą i naszym nowym logiem – doktorem Endoludkiem.
Zgłoszenia do udziału w akcji promocyjnej naszej „maskotki” napłynęły z różnych stron Polski. Otrzymaliśmy wiele ciekawych
propozycji haseł i wierszyków, nawiązujących do naszej działalności na rynku. Zabawa dostarczyła sporej dawki humoru zarówno
nam jako organizatorom konkursu jak i uczestnikom. Okazało się,
że lekarze stomatolodzy i ich asystentki są nie tylko specjalistami
w swojej profesji, ale również posiadją talent pisarski!
Po wspólnej naradzie wyłoniliśmy zdobywców I, II i III miejsca. Zwyciężczynią konkursu została Pani Urszula Damek – asystentka stomatologiczna z Katowic. Nagrodą za zajęcie I miejsca był 7-dniowy pobyt w Sharm El Shaikh w Egipcie, połączony ze szkoleniem dla lekarzy.
II miejsce przyznaliśmy Pani Dorocie Bożko, autorce hasła:
„Endoludek? Skąd go znamy?
To Poldentu znak reklamy!”
Zdobywczynią III miejsca została pani Aleksandra
Kozłowska, za hasło:
„Czysty kanał, sprawa krótka, to zasługa Endoludka!”
Obydwie Panie otrzymały od nas bony o wartości 250 zł, na zakupy w Poldencie.
Pozostali uczestnicy również wykazali się pomysłowością i inwencją twórczą, dlatego kolektywnie zdecydowaliśmy, że nagroda należy się każdemu. W zawiązku z tym zorganizowaliśmy imprezę, na którą zaproszeni zostali wszyscy, którzy zechcieli podjąć
wyzwanie i nadesłali swoje pomysły. Nasi goście, oprócz tego że
otrzymali bony zakupowe, mieli również okazję zwiedzić miejsce
gdzie powstaje Endoludek - zakład produkcyjny Poldentu. Dodatkową atrakcją był udział w bezpłatnym, punktowanym szkoleniu dla lekarzy. Po dniu pełnym wrażeń, wspólnie udaliśmy się na
uroczysty obiad, a zakończenie imprezy uświetnił koncert kolęd
w Filharmonii Narodowej.

raport
śledczy cd...
...wielu sposobów rozwiązania
problemu jeden przedstawia się
naprawdę obiecująco.
Zupełnie przypadkowo z odsieczą
dla firm kompozytowych może
przyjść redaktor naczelny Dentoplotka Marek Zakrzewski . Jest on
producentem pasty ORTHO SALVIA
DENTAL. Zawiera ona upragniony
fluor. A ze względu na to, że pasta
cieszy się olbrzymią popularnością
posiada on pewne zapasy fluoru.
Tak więc postanowił, że jeżeli tylko
zajdzie taka potrzeba to bezpłatnie
użyczy fluor w imię solidaryzmu
branżowego.
Kolegę Zakrzewskiego możecie
Państwo oglądać w serialu „Na dobre i na złe” w odcinku 364, który
będzie emitowany w okolicy Świat
Wielkanocnych.

nie matura....
Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie tłumacza.
Fantastyczne słowotwórstwo.

Podczas lektury broszury firmy VDW natknęliśmy się na stronie 29 (patrz obrazek) na pojęcie o nazwie defleksja. Został w ten sposób nazwany mechanizm badania wytrzymałości
pilników dentystycznych na skręcanie. Śpieszymy wyjaśnić, że nie znaleźliśmy takiej metody jako zalecanej do testów w dyrektywie o wyrobach medycznych. Słowo defleksja natomiast ma zupełnie inne definicje a oto kilka z nich:
1. defleksja to unikanie zaangażowania energii w otoczenie;
2. defleksja jest unikaniem kontaktu;
3. przy mocnych zagraniach występuje większa defleksja (pojęcie bilardowe);
4. defleksja to brak wyczucia granicy z otoczeniem;
5. defleksja to jeden z mechanizmów polegający na unikaniu kontaktu poprzez wypaczenia
i skierowanie doznania do strefy pośredniej procesów mentalnych;
6. żuchwą w lewo i w prawo, wysuwać żuchwę do przodu a także czy podczas otwierania
nie występuje zbaczenie żuchwy na boki tzw. Defleksja
Tekst zaczerpnięty ze strony lek. stom. Marcina Doleckiego. Oczekujemy od szanownych czytelników podania następnych definicji. Znamy autora defleksji umieszczonej w broszurze
VDW nie podamy jednak jego nazwiska ponieważ osoba ta od kilku lat pracuje poza branżą.
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Przychodzi pacjent do dentysty:
- Ależ od pana czuć alkohol! - mówi oburzony stomatolog.
- To dlatego, że przykładałem go sobie na bolący ząb!
- A od dawna boli?
- No, już jakieś cztery lata...
Siedzi pacjent na fotelu dentystycznym. Dentysta podchodzi,
włącza wiertło i każe otworzyć buzię. W tym momencie pacjent
chwyta go za przyrodzenie i pyta:
- Chyba nie zrobimy sobie wzajemnie krzywdy?
Przychodzi Rosjanin do dentysty. Dentysta ogląda i widzi same
złote zęby, diamentowe koronki, w końcu nie wytrzymał:
- Właściwie nie wiem co mam panu tu zrobić?
- Chciałbym alarm założyć.
Przychodzi baba do dentysty. Ponieważ bardzo boi się bólu,
doktor poradził jej, aby wyszła do restauracji naprzeciwko i wypiła sobie kieliszek wódki. Po kilku minutach baba wraca:
- I co pomogło?
- Jeszcze jak! Spróbuj mnie pan teraz dotknąć!
Dwie doświadczone kobiety rozmawiają o sprawach sercowych:
- Czy spotkałaś już mężczyznę, na którego widok drgnęło
ci serce i odezwały się wszystkie zmysły? Czy miałaś do czynienia z brutalem, na którego widok zadrżały ci wszystkie
nerwy? Człowieka, którego się obawiałaś, a jednak musiałaś
być posłuszna jego woli i musiałaś udać się do niego?
- Owszem. Spotkałam takiego człowieka.
- Kto to był?
- Mój dentysta.
- Moja proteza jest za duża - protestuje starszy pacjent.
- Sprawdziłem ją już dziesięć razy - upewnia dentysta.
- Jest za duża.
- No dobrze, proszę więc włożyć ją do ust - rzucę okiem.
- W ustach leży jak ulał. Jest za duża i nie mogę jej włożyć
do szklanki.

zmiany
w firmach
Jak poinformował nas kolega
Jurkowski firma Heldentech
mieszcząca się przy ul. Leszczyńskiego 38 w Lublinie zakończyła swoją działalność w zakresie
dystrybucji towarów stomatologicznych. Nasz kolega nie chciał
zdradzić, czym będzie się zajmował. Trzymamy za niego kciuki.

Jak informowaliśmy wcześniej z końcem roku zmieniło się kierownictwo
sklepu firmowego Marrodent w Katowicach przy ul. Chrobrego 29, tel.
032 2541 687. Obecnie kierownikiem
salonu jest koleżanka Barbara kriegler wróży to bardzo dobrze Marrodentowi. Konkurencja truchleje.
Koleżanka Basia przeszła na nowe
stanowisko z firmy Salus. Dodatkowo informujemy, że salon sprzedaży firmy Marrodent powiększył się
o kolejne 200m2. Można założyć
z dużym prawdopodobieństwem, że
jest to największy salon sprzedaży
branży stomatologicznej w Polsce.
Po 19 latach walki z rynkiem zniknęła firma Ines-Med. (ul. Barlickiego 12, 43-300 Bielsko-Biała). Kolega Januszek postanowił przejść do
firmy Marrodent. Czy to się opłaci
zobaczymy. Trzymamy kciuki.

Z dniem 1 stycznia 2009 w firmie
Ivoclar Vivadent sp. z o.o. nastąpiła zmiana kierownictwa, zmiana była już od dawna zapowiadana. Stanowisko szefa opuścił
dr hab. Krzysztof Niewiadomski,
a nowym prezesem został kolega Jacek Ochman. Koledze Jackowi życzymy wielu sukcesów
- przede wszystkim, aby udało
mu się odbudować pozycję rynkową firmy sprzed lat.
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horoskop

BARAN 21.III – 20.IV

Oj, oj, oj Twoje wiertła z miłą chęcią wybrały by się na emeryturę…To będzie
wspaniały rok! Będzie się wiele działo
nie tylko w Twoim sercu ale i w portfelu!
Od marca będziesz flirtować ile dusza
zapragnie. Jeśli masz już partnera, Wasza miłość zapłonie na nowo a wszystko
to za sprawą Wenus, która weźmie Cię
w opiekę z początkiem wiosny i namąci w Twoim życiu okropnie.
Miłość pisana jest przez gwiazdy nie tylko singlom ale też stałym
związkom nawet takim, w których ostatnio wiedzie się fatalnie.
Otóż niewykluczone, że zamiast podjęcia decyzji o rozstaniu, postanowicie... być razem i zacząć wszystko od nowa. W pracy za
wszelką cenę dążyć będziesz do tego by wreszcie uprościć sobie
życie. Tak trzymaj! Potem pójdzie jak z płatka. Jeśli masz własny
gabinet, podpiszesz niezwykle atrakcyjny kontrakt. Musisz tylko
twardo negocjować warunki współpracy!
Zdrowie: Nie masz powodu do narzekań. Wenus da Ci mnóstwo
siły, wspaniały nastrój i wdzięk. Nie od dziś wiadomo, że najpiękniejsza kobieta to taka, która się zakochała.

BYK 21.IV – 20.V

Uczul swoich pacjentów na to, że po
zabiegu wybielania muszą zachować
,,biały tydzień”, w innym wypadku będziesz się borykał z wieloma roszczeniami z ich strony.
Nie trzymaj się kurczowo związku,
w którym tkwisz jeśli czujesz, że Ci nie odpowiada. Wiosna to
doskonały moment by zrobić remanent w sercu. Pierwsza połowa roku zapowiada się dla Ciebie burzliwie. Ustatkowane Byki
mogą spostrzec, że ich związek nie jest jednak tym czego by dla
siebie chciały i zaczną szukać nowych fascynacji. Samotne nagle
znajdą wokół siebie mnóstwo adoratorów. Teraz karty rozdawać
będziesz Ty! Szybkie tempo życia sprawi, że zaczniesz się zastanawiać co jest dla Ciebie najważniejsze: spokój i czas dla najbliższych czy kariera i pieniądze. Gwiazdy bowiem wróżą Ci zawodowy sukces ale okupiony długim siedzeniem w pracy i nerwami. Na
szczęście, dzięki zdobytemu doświadczeniu uda Ci się wybrnąć
z sytuacji tak by i karierę zrobić i mieć czas dla rodziny.
Zdrowie: Czas iść na ,,przegląd” póki nic nie szwankuje. Może się
okazać, że w porę udało się zapobiec poważnej chorobie.

BLIŹNIĘTA 21.V – 21.VI

Protezy szkieletowe będą głównym
źródłem Twojego dochodu w tym
miesiącu. Będziesz w centrum zainteresowania. Nowe znajomości bardzo
Cię dowartościują. Wraz z nimi przyjdą
nowe pomysły, które otworzą drogę do
kariery. Nie trać starych przyjaźni bo flirty mogą się skończyć
a wtedy dobrze będzie mieć obok życzliwe osoby. W drugiej połowie roku spotkasz mężczyznę swojego życia i za wszelką cenę
postaraj się zatrzymać go przy sobie. Gwiazdy Ci sprzyjają! Będziesz wiele planować i wiele z tych rzeczy uda ci się zrealizować
bez większego wysiłku.
Zdrowie: Uważaj na to, gdzie siedzisz bo powietrze będzie dla
Twojego zdrowia bardzo ważne. Szkodzić ci będzie zwłaszcza
dym papierosowy. Jeśli jesteś palaczem, rzuć ten nałóg i od razu
wszelkie dolegliwości miną jak ręką odjął!

Twoja przyszłość jest jak ścieżka, po której podróżujesz.
A wydarzenia, które Cię spotykają, są jak budowle przy niej stojące.
Jednak to Ty sam zawsze decydujesz, którędy chcesz iść,
którą ścieżkę wybierzesz.
LEW 23.VII – 23.VIII

Halo! Mamy XXI wiek a Ty pracujesz
przedpotopowymi metodami! Pomyśl
o tym aby ułatwić sobie życie i zasięgnij wiedzy u specjalistów. Zapowiada
się wiele niespodzianek! Twoje życie
uczuciowe i zawodowe mienić się będzie wszystkimi barwami tęczy. Powodzenia!
W miłości musisz się zastanowić, czego chcesz. Z jednej strony kusi cię ognisty romans, z drugiej pragniesz stabilizacji. Nie
umiesz jednak wybrać. Jeśli masz ukochanego na dobre i na złe,
pomyśl czy warto rzucać go dla przelotnej znajomości? Kiedy
tylko podejmiesz decyzję, wszystko pójdzie dobrze i w końcu
się uśmiechniesz.
W pracy pisany jest Ci sukces ale okupiony ciężką, systematyczną
pracą. Za nim widać spore pieniądze. Ty jednak na razie wolisz
spokój i więcej luzu. Przelicz, co Ci się naprawdę opłaca.
Zdrowie: Ostrożnie z dozowaniem sztucznej opalenizny. Pamiętaj co za dużo to niezdrowo
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Pomyśl o swoim kręgosłupie i koniecznie chodź w odpowiednim obuwiu. Dobrze było by zaopatrzyć się w specjalny
pas stabilizujący jego pracę. Wiosna będzie dla Ciebie gorąca! Wenus, Neptun
i Jowisz sprawią, że w sprawach męsko-damskich staniesz się odważna jak
nigdy dotąd! To Ty będziesz tą najważniejszą osobą w związku. Będziesz czuła się z tym fantastycznie
ale niestety, Twojemu partnerowi niekoniecznie się to spodoba
i dobrze bo bez zazdrości nie ma miłości. Gwiazdy mówią, że
masz szansę spotkać na swojej drodze kogoś, kto Cię zauroczy
choć wcześniej nawet byś na niego nie spojrzała. Singlom jest
pisana wielka, romantyczna miłość niczym z filmu. W zawodowej sferze Twojego życia też będzie się sporo dziać. Oderwiesz
się od rutyny, zaczniesz rozwijać skrzydła. Zadziwisz tym nie tylko otoczenie ale nawet samą siebie. Ważne by robić to co sprawia satysfakcję. Los będzie Ci sprzyjał. Twoje zmiany i starania
zostaną docenione.
Zdrowie: Możesz jeść to, na co masz ochotę! W 2009 roku nie
grozi Ci, że przytyjesz.

PANNA 24.VIII – 22.IX

Halitosis doskwierający Twoim pacjentom bardzo uprzykrza Ci pracę. Poproś
każdego z nich aby bezpośrednio przed
wizytą zaaplikował sobie kapsułki odświeżające oddech. Jesteś pod ochroną!
Saturn nie pozwoli Cię nikomu skrzywdzić. Uważaj jednak by troska o bezpieczeństwo nie uczyniła
Twojego życia nudnym. Trochę szaleństwa się przyda! Nie wmawiaj sobie, że to co było, na zawsze jest już skreślone. Przed Tobą
sezon powtórek, które pozytywnie Cię zaskoczą. Zaplanuj oryginalną majówkę, wyskocz ze znajomymi na nocną imprezę a od
razu zrobi się wokół Ciebie zamieszanie! W stałych związkach też
warto coś od czasu do czasu zmienić, by miło zaskoczyć swego
partnera. W firmie wielkie zmiany. Nie uciekaj przed nimi! Rozważ
czy wyjdą Ci na dobre i wtedy dopiero decyduj czy warto zostać.
W najbliższym czasie możliwy poważny zastrzyk gotówki.
Zdrowie: Żadne poważne dolegliwości Ci nie grożą. Powinnaś jednak uważać by nie popaść w depresję, dlatego słuchaj
rad najbliższych.

WAGA 23.IX – 23.X

Jesteś świetna w endodoncji ale Twoje narzędzia nie są najlepszej jakości…
Przy pierwszej nadarzającej się okazji
postaraj się wymienić je na nowocześniejsze. To będzie barwny rok! Czeka
cię wiele niespodzianek i urozmaiceń.
Wiosną i latem tempo Twojego życia
stanie się zawrotne. Na jesieni zaś podejmiesz poważne decyzje
o przyszłości. Podobno od przybytku głowa nie boli ale Ty nieraz
będziesz narzekać na nadmiar powodzenia. Niewykluczone, że
zmienisz życiowego partnera. Zupełnie przypadkiem na Twojej
drodze stanie ten wyśniony. Wenus zadba o to, by wypełnił całe
Twoje serce. Czy warto zmieniać swoje życie? Decyzja należy do
Ciebie. W pracy dziać się będzie równie dużo, jak w Twoim życiu
prywatnym. Jeśli więc Twoja posada nie daje Ci satysfakcji, rozważ, czy nie lepiej zmienić ją na lepszą. Podchodź do tego jednak
z rozsądkiem. Najpierw znajdź posadę, która Cię zainteresuje, a
dopiero potem zwolnij się z tej w której tkwisz. Masz wiele do
zyskania bo gwiazdy podpowiadają sukces.
Zdrowie: Najwyższy czas zacząć dbać o siebie! Wiosna ruszy
z fotela nawet najbardziej oporne i leniwe Wagi. Spędzisz ją aktywnie, co doskonale odbije się nie tylko na Twojej kondycji ale
też figurze i psychice. Nie poprzestawaj na tym! Czerwiec i sierpień to wymarzony czas na wyjazd do jakiegoś kurortu. Po powrocie poczujesz się jak nowo narodzona. Łatwiej przyjdzie Ci
podejmować wszystkie decyzje

RAK 22.VI – 22.VII

Parodontoza niszczy trudy Twojej
żmudnej pracy, może jednak lepiej
będzie zainstalować implant. Koniec
konfliktów! Zdrada czai się za każdym
rogiem. Otrzyj łzy i wyrzuć wszystkie chusteczki bo teraz wreszcie w miłości będzie pięknie. Uff!
Przetrwałaś to co najgorsze. Teraz będzie coraz lepiej. W stałych
związkach nastąpi ożywienie uczuć, ukochany zasypie Cię kwiatami, będzie zapraszać na romantyczne spacery. Nie opieraj mu
się, bo jego chęci są naprawdę szczere. Jeśli jesteś samotna, znajdzie się koło Ciebie ktoś komu bez wahania oddasz swoje serce.
Ty jemu też przysłonisz cały świat! Będzie wokół Ciebie gorąco!
Planety bić się będą o to, kto ma na Ciebie większy wpływ. To
będzie pomyślny rok. Wyciągniesz wnioski z dawnych błędów
i wiele na tym zyskasz. Pomoże ci też słowo „przepraszam”, którego zaczniesz używać dużo częściej.
Zdrowie: Terapie, diety, które wydawały ci się takie głupie, zaczną przynosić efekty. Z dnia na dzień będziesz czuć się coraz
lepiej i piękniej.

STRZELEC 23.XI – 21.XII

SKORPION 24.X - 22.XI

Koniecznie zagraj w Totka a część wygranej przeznacz na zakup nowego asystora. Nadchodzi rok zmian! Jowisz nakłoni
Cię do odważnych decyzji. Masz szansę
zacząć całkiem nowe życie. Największe
zmiany są pisane tym z Was, które odważą się wejść w zupełnie nowe środowisko np.: zmienią miejsce zamieszkania, pracę, czy też poznają
towarzystwo obracające się w kręgach muzyki poważnej. Eksperymentuj! Może się okazać, że obce ci dotąd rewiry są wprost
stworzone z myślą o Tobie i nie przejmuj się, że przyjaciele czy
rodzina nie będą cię wręcz poznawać. Rób swoje! Twoje ambicje
wzrosną i być może wreszcie postanowisz naprawdę osiągnąć
coś, na co od dawna masz wielką ochotę – Twoja własna klinika
stomatologiczna.
Zdrowie: Zastanów się spokojnie, czy naprawdę jesteś chora, czy
też tylko doszukujesz się dolegliwości by dostać kolejne zwolnienie. Zaufaj specjalistom! Jeśli wyniki badań niczego nie wykazują, po prostu zacznij żyć pełnią życia i nie przejmuj się zbytnio, że
może Ci to zaszkodzić

KOZIOROŻEC 22.XII – 21.I

W końcu odpocznij! Nie samą stomatologią człowiek żyje. Wybierz się na
wyjazd szkoleniowy połączony z wypoczynkiem. Będziesz musiała walczyć o swój związek, bo Twoja druga
połówka uzna, że jesteś zbyt... konserwatywna. Obserwuj uważnie partnera
bo będzie się zmieniał! Trudno Ci będzie rozpoznać w nim swojego ślubnego. Ponoć niektórzy na starość dziecinnieją ale Twojego lubego spotka to wcześniej. Nie zdziw się jeśli nagle będzie
potrzebował więcej czułości niż zwykle, czy kanapek do pracy,
choć dotąd chadzał na lunch z kolegami. To wcale nie znaczy, że
nie kocha Cię równie mocno jak dotąd. Single czekają flirty i romanse. Nie broń się przed nimi, bo dzięki temu odmłodniejesz
i uśmiech zagości na Twojej buzi. Czas na zmiany! Porzuć przestarzałe zasady, przecież świat poszedł do przodu. Nie trać czasu
na mało istotne sprawy.
Zdrowie: Nie warto też katować się dietami bo nie będziesz
miała do nich serca a podgryzanie wysokokalorycznych orzeszków czy ciasteczek między daniami z sałaty popsuje Twoje
wysiłki. Zaakceptuj siebie jaką jesteś, za małe ciuszki odłóż na
pawlacz i ciesz się tym co masz. Mężczyznom i tak będziesz
śnić się po nocach.

WODNIK 21.I – 18.II

Z wielką precyzją ,,reperuj” w tym miesiącu ząbki panów nie posiadających
zbyt bogatego owłosienia na głowie.
Ukochany będzie obsypywał Cię prezentami a szef komplementami. Pamiętaj jednak, żeby być szczęśliwą musisz wiedzieć co sprawia Ci
większą radość. Jeśli jesteś samotna, spotkasz wymarzoną połówkę. Ach jak pięknie! Niejedna koleżanka będzie Ci zazdrościć
królewicza z bajki o którym śniły długie lata. Wodniki pozostające w stałych związkach muszą pamiętać o tym, że o udany związek trzeba dbać. Rozpieszczaj swojego lubego a on odpłaci Ci
tym samym. Fortuna będzie Ci sprzyjać jeśli nie zechcesz na siłę
zmieniać swojego losu. Nie broń się przed zmianami, rozważaj
podpowiedzi życzliwych Ci osób zamiast tylko je odrzucać. Jeśli będziesz działać z głową, pisany jest Ci sukces. Ważne byś nie
zatraciła się w przekonaniu, że to co robisz jest jedynie słuszne
i wszyscy wręcz muszą to zaakceptować.
Zdrowie: Jowisz da Ci ogromną odporność. Urody nie musisz poprawiać, wystarczy, że regularnie będziesz o siebie dbać.

RYBY 19.II – 20.III

Jeżeli chcesz uniknąć dużych problemów zdrowotnych koniecznie pracuj
w rękawiczkach i dokładnie sterylizuj
narzędzia. Spokój, spokój i jeszcze raz
spokój. Nie histeryzuj, nie oskarżaj bezpodstawnie a wtedy nie
będziesz miała powodów do zmartwień. Doceń to, co masz. Zamiast denerwować się wadami swojego partnera, zwróć uwagę
na jego zalety. Naprawdę nie jest źle! W Twoim życiu uczuciowym nie będzie większych rewolucji ale musisz uważać, by nie
popsuć wszystkiego. Każda cierpliwość kiedyś się kończy i nikt
nie ma ochoty wysłuchiwać na swój temat samych złośliwości.
Single będą się dobrze czuć w pojedynkę ale czy chcą czy nie,
na ich drodze stanie przystojniak, który zmąci ich spokój. Może
warto dać się skusić choć na mały spacer? W pracy nie bierz na
siebie góry nowych obowiązków jeśli nie będziesz pewna, że im
podołasz, bo może się to obrócić na Twoją niekorzyść. Zapisuj
pacjentów tylko w ścisłych godzinach swojej pracy.
Zdrowie: Nie spoczywaj na laurach. Dbać o siebie trzeba cały
czas! Nie musisz robić wiele, by wszystkich dookoła olśnić swoją urodą.

Wasza wróżka Anastazja

