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Jeżeli u dziecka dojdzie do wybicia stałego zęba,  
to jak najszybciej należy po prostu włożyć go do słoiczka, 
najlepiej z mlekiem, i w ciągu godziny udać się z dzieckiem 
do dentysty. Istnieje duża szansa na uratowanie zęba 
- twierdzi Iga Kubiak, lekarz stomatolog zajmująca się 
stomatologią dziecięcą w nowo otwartym Centrum 
Stomatologii Citomed w Toruniu.

Z początkiem sierpnia pacjenci mają możli-
wość korzystania z całkowicie odmie-
nionego Centrum Stomatologii Citomed. 
Czekają na nich nowe miejsce, nowe możli-
wości i wysoka jakość usług. Do dyspozy-
cji pacjentów, zarówno prywatnych, jak 
i leczonych w ramach umowy z NFZ, będą 
teraz cztery przestronne, nowocześnie 
wyposażone gabinety, w których przyj-
muje aż dziewięciu lekarzy stomatologów. 
Centrum oferuje pełen zakres usług stoma-
tologicznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem potrzeb najmłodszych pacjentów. 
- Warto wspomnieć, że do tej pory nie mieli-
śmy działu stomatologii dziecięcej, teraz 
ten dział bardzo intensywnie rozwijamy. 
Zatrudniamy dwóch lekarzy, którzy przyj-
mują dzieci od pierwszych dni życia - infor-
muje Magdalena Lipińska, koordynator 
Centrum Stomatologii Citomed.

Od piątego miesiąca życia 
- Należy kształtować świadomość dziec-
ka od samego początku. Pierwsza wizyta 
powinna się odbyć już w momencie, gdy 
maluch kończy piąty miesiąc życia, a następ-
nie regularnie zgłaszać się co cztery miesiące 
na wizyty kontrolne - mówi Iga Kubiak, lekarz 
stomatolog zajmująca się stomatologią dzie-
cięcą. - Pierwsze kontakty powinny mieć 
charakter delikatny, adaptacyjny, niestreso-
genny, by dziecko oswoiło się z gabinetem 
i nie bało się dentysty. Do tego trzeba przy-
zwyczajać, bo maluchy traktują jamę ustną 
jako część intymną, dlatego nie pozwalają 
sobie na pewne zabiegi. Ważna jest postawa 
rodziców, bo jeżeli dziecko wyczuwa u nich 
niepokój i lęk, to nastrój mu się udziela  
- wyjaśnia doktor Iga Kubiak.

- Pani doktor ma ośmioletnie doświadcze-
nie w pracy z małymi dziećmi, ukończony 

staż specjalizacyjny ze stomatologii dzie-
cięcej, a w przeszłości pracowała w szpitalu 
dziecięcym, gdzie nabrała doświadczenia 
- dodaje koordynator Magdalena Lipińska. 
Doktor Kubiak dodaje, że często przyjmu-
je dzieci między drugim a trzecim rokiem 
życia, po urazach. - To okres, kiedy maluchy 
są najbardziej rozbrykane. Odwiedzają mnie 
też starsze dzieci, które ulegają wypad-
kom w czasie zabaw sportowych - tłuma-
czy. Warto uświadomić rodziców, co mają 
robić, gdy dziecko w wypadku straci ząbek. 
Prawdopodobnie nie wszyscy wiedzą, 
że w przypadku wybicia stałego zęba nale-
ży jak najszybciej włożyć go na przykład 
do słoiczka z mlekiem i w ciągu godziny 
udać się z dzieckiem do lekarza stomatolo-
ga. Istnieje duża szansa na uratowanie zęba  
- tłumaczy doktor Kubiak.

Po raz pierwszy
Jakie nowości czekają na pacjentów 
Centrum Stomatologii Citomed? - Wpro-
wadzamy leczenie dzieci w sedacji, z zasto-
sowaniem gazu rozweselającego, a dla 
starszych pacjentów wdrażamy leczenie 
w znieczuleniu ogólnym i uruchamia-
my dział implantologii. Nowością jest 
także leczenie kanałowe pod mikrosko-
pem. W ramach działań profilaktycznych 
uruchomiliśmy samodzielny gabinet 
higienizacji prowadzony przez doświad-
czone higienistki stomatologiczne, które 
w ramach pakietu higienizacyjnego wyko-
nują zabiegi skalingu, piaskowania i fluory-
zacji, a także udzielają instruktażu, jak 
odpowiednio dbać o jamę ustną - informuje 
koordynatorka Magdalena Lipińska. Lepiej 
zapobiegać niż leczyć - przypominają zgod-
nie członkowie zespołu Centrum Stomato-
logii Citomed.
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