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J
eszcze nie tak dawno
zdjęcie rentgenowskie
byłojedynym,którepa-
cjent obowiązkowo
„zaliczał” przed rozpo-

częciemleczeniastomatologicz-
nego.Dwawymiaryuzyskanego
obrazumusiaływystarczyćleka-
rzowi do postawienia diagnozy.
Postęptechnicznyiwtymprzy-
padku jednak znacząco wspo-
mógł specjalistów.

Wprowadzono do diagno-
styki stomatologicznej nowo-
czesną tomografię stożkową
CBCT. Czym jest to urządzenie
i czego za jego pomocą możemy
się dowiedzieć?

To niewielki aparat, który
umożliwia wykonywanie zdjęć
twarzoczaszkipacjentawtrzech
wymiarach – dodatkowo lekarz
uzyskujewglądwgłębiętkanek.
Warto w tym miejscu sprosto-
wać wyobrażenia wielu pacjen-
tów, wedle których tomografia
komputerowa głowy polega
należeniuwjakiejśgigantycznej
tubie, z dużą dawką promienio-
wania w środku. Nic bardziej
błędnego! Badanie trwa kilka-
naściesekund,niekładziemysię
w żadnym urządzeniu o kos-
micznymkształcie,adawkapro-
mieniowania jest niewielka,
mniejsza niż w standardowym
badaniu tomograficznym.

Tomografia stożkowa CBCT
toprawdziwyprzełomwstoma-
tologii. Dlaczego? Ponieważ le-
karze zyskali możliwość znacz-
nego doprecyzowania diagnoz,
jednocześnieunikającprocedur
tzw.zwiadowczych(poprzedza-
jącychrozpoznanie),częstowią-
żących się z zabiegami chirur-
gicznymi. Ciało każdego pa-
cjenta jest inne, nie ma dwóch
takich samych osób, dlatego,
zwłaszcza w stomatologii, tak
ważne jest zobaczenie pola le-
czenia z każdej strony i ze
wszystkimi szczegółami.

Kto powinien poddać się ba-
daniu tomograficznemu twa-
rzoczaszki przed przystąpie-

niemdoleczeniastomatologicz-
nego lub w jego trakcie?

Badanietopowinnozbiegiem
czasustaćsięrutynowe,bowiem
jego precyzja pozwala na unik-
nięcie niespodzianek w trakcie
leczenia. Na przykład podczas
leczeniaendodontycznego–ka-
nałowego–zastosowanietomo-
grafii stożkowej CBCT pozwala
stwierdzić precyzyjnie, czy ząb
wogólenadajesiędotakiejtera-
pii.Bywabowiemtak,żezmiany
przywierzchołkukorzeniaunie-
możliwiają takie leczenie, a to-
mograf nam to jasno pokazuje.
Zawsze warto wykonać takie
zdjęcie przed przystąpieniem
doponownegoleczeniakanało-
wego. Badanie to pozwala po-
znać też anatomię zęba. Mogą
się bowiem pojawić dodatkowe
kanały czy korzenie, które nie
byłybywidocznenakonwencjo-
nalnych zdjęciach rentgenow-
skich.

Szczegółowe zdjęcie tomo-
graficzne całej twarzoczaszki
jest niezbędne przy planowa-
nych rozległych zabiegach
w chirurgii szczękowo-twarzo-
wej,np.wprzypadkupacjentów
pociężkichurazach.Takiezdję-
cie konieczne jest również
przed zabiegami ortognatycz-
nymi (chirurgiczne zabiegi,
którepoprzedzająleczenieorto-

dontyczne), mającymi na celu
poprawę zgryzu i wyglądu twa-
rzy.

Tomograf CBCT umożliwia
także wykonanie zdjęć mniej-
szychobszarów,naprzykładsa-
mejtylkożuchwylubszczęki.To
w znakomity sposób poprawia
diagnostykę poprzedzającą im-
plantację lub usunięcie zębów.

Co warte podkreślenia – ba-
danie tomograficzne twarzo-
czaszki jest pomocne też np. la-
ryngologomimożesłużyćdzia-
łaniomprofilaktycznym.Zdarza
się,żeprzyokazjipacjentdowia-
duje się o innych schorzeniach,
którewpoczątkowejfaziesąnie-
wykrywane i bezobjawowe.
Mogą to być zarówno zmiany
nowotworowe, jak i schorzenia
laryngologiczne, ze względu
na bliskość zatok szczękowych.
Często ujawniają się torbiele
w zatokach lub inne stany cho-
robowe, zmniejszające światło
zatok.

Tomografia CBCT staje się
standardowąprocedurądiagno-
styczną. Nie ma się co jej bać, bo
jestbezpieczna,komfortowadla
pacjenta,aczęstopozwalaunik-
nąć niepotrzebnych zabiegów,
i tym samym wydatków.
Konsultacja: dr Barbara
Urbanowicz-Śmigiel, lekarz
stomatolog

Nie bój się tomografii stożkowej CBCT. Jest bezpieczna,
czasami pozwala uniknąć niepotrzebnych zabiegów i wydatków

Wczoraj w Katowicach rozpo-
częło się III Międzynarodowe
Forum Chirurgii Okulistycznej.
Stolica województwa na dwa
dni staje się jednocześnie stoli-
cą światowej okulistyki!

Tematami przewodnimi tej
edycji są: chirurgia zaćmy, chi-
rurgia jaskry, chirurgia witre-
oretinalna oraz chirurgia dzie-
cięca. Goście Forum to nie
tylko najlepsi polscy okuliści,
ale także wybitni specjaliści
z całego świata, m.in. ze Sta-
nów Zjednoczonych, a także
z Niemiec, Grecji, Indii i Izrae-
la.

Jak podkreśla prof. Wanda
Romaniuk, konsultant krajowy
w dziedzinie okulistyki,
III Międzynarodowe Forum
zostało zorganizowane zarów-
no z myślą o lekarzach, którzy
zajmują się leczeniem chirur-
gicznym, jak i o lekarzach, któ-
rzy kwalifikują pacjentów
do zabiegów operacyjnych,
a także sprawują opiekę poo-
peracyjną.

– To dla nas ogromna szan-
sa, by pokazać, że polscy oku-
liści mają wiele znaczących
osiągnięć i dysponują najnow-
szymi możliwościami leczenia
pacjentów – mówi prof. Ewa
Mrukwa-Kominek z Samo-
dzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 5 w Katowicach.
– To także wyjątkowa okazja,
by zapoznać się z doświadcze-
niami i wnioskami prezento-
wanymi przez najwybitniej-
szych okulistów z zagranicy –
dodaje pani profesor.

Specjaliści w czasie Forum
będą zastanawiali się m.in.
nad tym, jak współczesna oku-
listyka radzi sobie ze starczo-
wzrocznością u coraz większej
liczby chorych. Starczowzrocz-
ność to pogorszenie widzenia
na bliskie odległości, wynikają-
ce ze zmniejszenia lub utraty
zdolności akomodacji oka.
Jest to proces fizjologiczny
wynikający ze starzenia się
organizmu. Okazuje się,
że pacjentom ze starczo-
wzrocznością można skutecz-
nie pomagać. Dzięki leczeniu
są zdolni czytać nawet bez
okularów.

– Renoma polskiej okulisty-
ki jest niezaprzeczalna. Jestem
tu już po raz kolejny i za każ-
dym razem dostrzegam
postęp. To, co cenię najbar-
dziej to fakt, że wielu młodych
lekarzy ma olbrzymi zapał
do pracy, do nauki i doskona-
lenia swoich umiejętności.
To dobra prognoza na przysz-
łość – podkreślał prof. Sudhir
Patel, wybitny optometrysta.
AGA
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owzroku

Pod patronatem DZ

Dr Barbara Urbanowicz-Śmigiel poleca badanie tomografem CBCT
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Co trzeci z nas ma już alergię bądź nosi
cechy, przez które można ją mieć w postaci
wziewnej, kontaktowej lub pokarmowej.
Przyczyny powstawania tej choroby nadal
nie są w pełni znane, ale wiadomo, że jej is-
totą jest nadwrażliwość jednego z ogniw
układu odpornościowego.
Przyprowadziłem wnuczka, u którego było
podejrzenie alergii pokarmowej. W gabine-
cie BRT wykonano mu test alergologiczny,
który wykazał uczulenie na mleko, psze-
nicę, białko jaj i kakao. Po kilku odczule-
niach objawy całkowicie ustąpiły, dziecko
wreszcie może jeść tak bardzo upragnioną
czekoladę oraz jogurty i serki. Metodą BRT
wykonujemy bezbolesne komputerowe
testy alergologiczne na 270 alergenów oraz
odczulamy bez lekarstw.
Chorowałem na reumatyzm. Wszelkie
zmiany pogody odczuwałem bardzo boleś-
nie. Środki przeciwbólowe, zastrzyki – nie
pomagały. Choroba dotknęła mnie tak po-
ważnie, że przez dwa tygodnie praktycznie
nie wstawałem z łóżka. Przy każdym
stąpnięciu odczuwałem dokuczliwe bóle
w kolanach i stopach. Po 10 terapiach me-

todą biorezonansową dolegliwości minęły.
Cierpiałam bardzo długo. Diagnoza
brzmiała – zmiany zwyrodnieniowe krę-
gosłupa z rwą kulszową. Przepisywano mi
leki przeciwbólowe, które przynosiły tylko
chwilową ulgę. Tabletki, które łykałam,
zniszczyły mój żołądek. Z prasy dowie-
działam się o ponoć rewelacyjnej metodzie
BRT. Nie mając innych możliwości, posta-
nowiłam spróbować. W gabinecie BRT
uzyskałam informację, że terapia ta zatrzy-
muje proces zwyrodnieniowy i co naj-
ważniejsze, likwiduje dolegliwości bólowe.
Dziś kończąc terapię mogę stwierdzić, że
okazała się ona bardzo skuteczna. Życie
bez bólu sprawiło, że czuję się tak, jakby
ubyło mi lat.

Proponujemy 25 proc. zniżki dla emery-
tów, rencistów i dzieci.

Metoda BRT leczy: zwyrodnienia stawów
i kręgosłupa, astmę, nerwicę, choroby
układu krążenia, serca, przewodu pokar-
mowego, choroby oczu, dróg oddechowych,
tarczycy, nadciśnienie tętnicze oraz wiele in-
nych schorzeń.

Alergia,
reumatyzm
i bóle
kręgosłupa

Informacje i rejestracja:
Katowice, ul. Kopernika 26, I piętro, pok. 218, tel. 32 203 01 46

Częstochowa, al. Armii Krajowej 1/107, tel. 783 755 505
www.odczulanie.pl
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