PIERWSZE I JEDYNE W POLSCE
PRAKTYCZNE CZASOPISMO
DLA STOMATOLOGÓW DZIECIĘCYCH!

www.psd.pzwl.pl

Drodzy Czytelnicy!
Z satysfakcją i dużymi nadziejami na przyszłość oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer
„Polskiej Stomatologii Dziecięcej” (PSD).
Czasopismo powstało jako wspólna inicjatywa zarządu Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej
oraz Wydawnictwa Lekarskiego PZWL. Skierowane jest do lekarzy stomatologów, dla których leczenie
dzieci i młodzieży już jest ważnym elementem życia zawodowego, jak również do tych, którzy zaczynają
swoją przygodę z pedodoncją.
Czasopismo jest kwartalnikiem, w którym będziemy publikować zarówno artykuły oryginalne, poglądowe,
jak i opisy przypadków. Chcielibyśmy w sposób praktyczny przybliżać wszystkie aspekty stomatologii dziecięcej:
począwszy od rozwoju i wyrzynania zębów, profilaktyki, najnowszych metod diagnostyki i leczenia choroby
próchnicowej oraz jej powikłań, po postępowanie z pacjentami z wrodzonymi nieprawidłowościami
zmineralizowanych tkanek zębów. Będziemy omawiać możliwości leczenia pacjentów obciążonych chorobami
ogólnoustrojowymi oraz dzieci z niepełnosprawnościami.
Kolejnym ważnym tematem, na który zawsze znajdzie się miejsce w naszym czasopiśmie, jest traumatologia
zębów, dziedzina wszystkim dentystom znana, ale wymagająca dużej wiedzy i doświadczenia w podejmowaniu
decyzji w ostrych stanach po urazach. Zajmiemy się także promowaniem i rozwijaniem psychostomatologii
dziecięcej, aby nasi mali pacjenci nie czuli już nigdy strachu przed dentystą.
Pragniemy więc poruszać szeroki zakres tematów związanych z opieką stomatologiczną nad dziećmi,
skupiając się jednak na opisywaniu i rozpowszechnianiu technik przydatnych w codziennej pracy z nimi.
W naszym kwartalniku nie zabraknie także rekomendacji oraz standardów polskich, europejskich
czy światowych towarzystw pedodontycznych, które systematyzują wiedzę i pozwalają stosować najbardziej
przewidywalne na daną chwilę metody leczenia. Poza częścią naukową zawsze znajdą Państwo w „Polskiej
Stomatologii Dziecięcej” porady oraz praktyczne informacje na temat materiałów stomatologicznych,
produktów dla dzieci czy obowiązującego prawa medycznego.
Zachęcamy wszystkich Państwa do dokumentowania leczonych przez siebie pacjentów i dzielenia się
z nami swoimi doświadczeniami na łamach naszego czasopisma.
Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim Członkom Rady Naukowej, którzy nam zaufali.
Postaramy się, aby pismo, które współtworzymy, spełniło oczekiwania nas wszystkich.

Z serdecznymi pozdrowieniami!

Dr n. med. Michał Sobczak
Redaktor Naczelny PSD
Prezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej
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Prenumerując „Polską Stomatologię Dziecięcą” zyskasz:
Pierwsze i jedyne w Polsce praktyczne czasopismo dla stomatologów dziecięcych
Kompendium zawierające artykuły o charakterze oryginalnym, poglądowym i opisy przypadków
Gwarancję wysokiej jakości dzięki doborowym autorom – czołowym specjalistom
stomatologii dziecięcej

Artykuł oryginalny – pierwsza publikacja
aktualnych badań

Rekomendacje i wytyczne
towarzystw pedodontycznych

Artykuł poglądowy – kompleksowe ujęcie
zagadnienia w najnowszym piśmiennictwie

Kalendarium – wykaz szkoleń i konferencji
dla stomatologów dziecięcych

Opis przypadków – przypadki trudne
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PIERWSZA PUBLIKACJA AKTUALNYCH BADAŃ

Pierwsza wizyta dziecka do lat 3
w gabinecie dentystycznym
dr n. med. Beata Wilk-Sieczak
MSA-DENT s.c., Wrocław

Streszczenie
Wstęp. Zachowania dzieci podczas pierwszej wizyty dentystycznej uzależnione są od różnych czynników.
Wśród nich są wiek dziecka i jego umiejętności kooperacyjne.
Ponadto istotny jest jego rozwój psychologiczny oraz kompetencje dentysty przygotowującego dziecko do leczenia
stomatologicznego.
Cel pracy. Porównanie zachowania dzieci do lat 3 podczas pierwszej wizyty dentystycznej w zależności
od użytej metody adaptacji.
Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 66 dzieci w wieku do 3 lat. Badani utworzyli dwie grupy:
zasadniczą oraz kontrolną. Obie grupy poddano procesowi adaptacji do środowiska dentystycznego.
W grupie zasadniczej wykorzystano własną metodę adaptacji (MSA), podczas gdy w grupie kontrolnej zastosowano
metodę Addelstona:„powiedz, pokaż, zrób”. Wizyty dzieci nagrywano na kamerę wideo oraz poddano analizie
przez trzech niezależnych sędziów kompetentnych (psychologów).
Wyniki. W obu grupach dzieci zachowania współpracujące obserwowano najczęściej w fazie 6 „Nagradzanie”
(grupa zasadnicza 63,7%, grupa kontrolna 54,6%). Najrzadziej zachowania te występowały w fazie wizyty
„Wejście do gabinetu” (odpowiednio 30,3 i 15,2%).
Wnioski. Niezależnie od zastosowanej metody adaptacji dzieci do lat 3 podczas pierwszej wizyty
wykazują zachowania w większości przedwspółpracujące.

Wstęp
Pierwsza wizyta dziecka u stomatologa powinna odbyć się
między 6. a 12. miesiącem życia. Powinna dostarczyć matkom/opiekunom wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pielęgnowania jamy ustnej dziecka w zależności od jego
wieku, metod zapobiegania próchnicy, diety, a także przyczynić się do ukształtowania pozytywnej postawy do leczenia
dentystycznego (1-5). Podczas pierwszej wizyty dentystycznej dzieci lekarz odgrywa jedną z ważniejszych ról. Jest
osobą decydującą w dużym stopniu o dalszej współpracy

!
4

z małym pacjentem. Jego opanowanie, spokój, odporność na
stres wpływają na całą sytuację dentystyczną i udzielają się
wszystkim osobom uczestniczącym. To lekarz musi mieć
plan, jak przeprowadzać pierwszą wizytę w zależności od
różnych czynników, a przede wszystkim dostosować ją do
wieku dziecka i jego umiejętności poznawczych. Musi tak
dostosować wszystkie bodźce: dźwięk, światło, głos, dotyk,
aby dziecko zaakceptowało pierwszy kontakt z dentystą.
Należy pamiętać, że pierwsza wizyta dziecka poniżej 3.
roku życia zawsze związana jest z wieloma emocjami ze strony rodziców, a te z kolei empatycznie udzielają się dziecku (...)

Przydatność dla stomatologów dziecięcych:
– pierwsza wizyta małego dziecko powinna być konsultacją dla matki/opiekuna i pierwszą wizytą adaptacyjną dziecka,
mały pacjent nie powinien być leczony podczas pierwszej wizyty bez przygotowania i wbrew własnej woli,
– podczas pierwszej wizyty dziecka należy dostosować metodę adaptacji do kompetencji poznawczych małego pacjenta,
tak aby lekarz uzyskał jak największą liczbę zachowań współpracujących od pacjenta,
– wybór metody adaptacyjno-leczniczej zależy od umiejętności lekarza (leczenie w premedykacji, stopniowe przygotowanie
dziecka do leczenia nieinwazyjnego czy inwazyjnego) i zawsze powinien być poprzedzony zgodą matki/opiekuna.

ARTYKUŁ POGLĄDOWY – KOMPLEKSOWE UJĘCIE ZAGADNIENIA W NA JNOWSZYM PIŚMIENNICTWIE

Zaburzenia rozwojowe zmineralizowanych tkanek zębów
– kompleksowe postępowanie stomatologiczne.
lek. stom. Anna Grzybowska
Praktyka prywatna, Warszawa

Streszczenie
Amelogenesis imperfecta (AI) – wrodzony niedorozwój szkliwa – to nieprawidłowość zębowa pochodzenia ektodermalnego
dotycząca szkliwa zębów mlecznych i stałych. Etiologia nieznana. Dziedziczenie autosomalne dominujące lub recesywne
związane z chromosomem X. Powstawanie szkliwa to proces wysoce wyspecjalizowany, możliwy dzięki narządowi
szkliwotwórczemu składającemu się z nabłonka zewnętrznego, miazgi narządu szkliwotwórczego i nabłonka wewnętrznego –
ameloblastów. Mineralizacja tkanki odbywa się stopniowo: pierwsze wapnienie przy udziale ameloblastów, drugie wapnienie
poprzez naczynia krwionośne. Zaburzenie wymienionych procesów prowadzi do powstania różnych typów wrodzonego
niedorozwoju szkliwa. W praktyce klinicznej najczęściej używa się podziału na dwie postaci. Pierwsza związana z hipoplazją
szkliwa (zaburzenie dotyczy matrycy) charakteryzuje się zmienionym kształtem koron, cienkim, gładkim, lśniącym szkliwem,
w kolorze żółto-brunatnym lub szorstkim, chropowatym, z licznymi rowkami i dołkami. Guzki zębów mają kształt igieł lub sopli.
Druga postać związana z hipomineralizacją szkliwa charakteryzuje się prawidłowym kształtem koron (tuż po wyrznięciu),
szkliwem matowym, miękkim, łatwo ulegającym uszkodzeniu, o konsystencji sera lub kredy, w kolorze mlecznobiałym lub
jasnobrunatnym. Pacjenci z AI ze względu na znaczny defekt kosmetyczny tkanek zęba, tendencję do ich ścierania oraz
towarzyszące temu nieprawidłowe warunki zgryzowe wymagają wielospecjalistycznego leczenia: zachowawczego,
periodontologicznego, chirurgicznego, ortodontycznego i protetycznego.

Ryc. 1. Pacjentka M.O. – typ hipoplastyczny AI, pantomogram
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Ryc. 2. Pacjentka M.O. – typ hipoplastyczny AI, leczenie
ortodontyczne dolną płytką Schwarza z zaporą dla języka
(zgryz otwarty)

Przydatność dla stomatologów dziecięcych:
– artykuł na podstawie aktualnej wiedzy opisuje mechanizmy powstawania różnych typów wrodzonego niedorozwoju szkliwa
– szczegółowo omawia rodzaje występujących zaburzeń w obrazie klinicznym i radiologicznym w różnych typach wrodzonego
niedorozwoju szkliwa
– przedstawia strategię postępowania i kompleksowego, wielospecjalistycznego leczenia pacjentów z AI.
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OPIS PRZYPADKÓW – TRUDNE I RZADKIE PRZYPADKI Z POLSKICH GABINETÓW

Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH)
– zasady postępowania na podstawie opisu
przypadków oraz przeglądu piśmiennictwa
lek. dent. Hanna Sobczak-Zagalska, lek. dent. Natalia Głódkowska
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Streszczenie
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa jest to rozwojowe zaburzenie szkliwa występujące na zębach pierwszych
trzonowych stałych i/lub siekaczach. Czynnik etiologiczny tego schorzenia nie został jeszcze do końca poznany, uważa się
jednak, że za rozwój zaburzenia odpowiedzialne są różnorodne czynniki środowiskowe oddziałujące ogólnoustrojowo zarówno
w okresie prenatalnym, okołoporodowym, jak i w okresie wczesnego dzieciństwa. Celem leczenia powinno być wczesne
i prawidłowe zdiagnozowanie problemu oraz prawidłowe postępowanie w zależności od ciężkości i intensywności,
z jaką przebiega MIH. Pozwoli to uchronić pacjentów przed nadwrażliwością zębów, gwałtownie przebiegającą próchnicą,
a tym samym przed ich szybką utratą.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie trzech przypadków klinicznych hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej
u dzieci oraz omówienie postępowania leczniczego na podstawie doświadczeń własnych oraz przeglądu piśmiennictwa.
W pracy przedstawiono opisy przypadków pacjentów, u których stwierdzono ciężką postać hipomineralizacji trzonowcowosiekaczowej. U wszystkich zastosowano odbudowę zębów trzonowych za pomocą koron stalowych.
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa wymaga zindywidualizowanego, kompleksowego, wielospecjalistycznego
podejścia uzależnionego od rozległości zmian, stopnia wyrznięcia zęba, stanu higieny jamy ustnej
i nawyków dietetycznych u pacjenta.

Ryc. 1. Przejściowy zgryz otwarty po osadzeniu koron stalowych
na zębach 46 i 16

!
6

Ryc. 2. Prawidłowe zwarcie po miesiącu od osadzenia koron

Przydatność dla stomatologów dziecięcych:
– przedstawienie etiologii oraz obrazu klinicznego hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej,
– zaprezentowanie dostępnych sposobów leczenia w zależności od zaawansowania zmian.

Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej (PASD) jest towarzystwem naukowym, którego historia rozpoczęła się
12.04.2013 roku podczas odbywającej się w Sopocie konferencji pt. „Urazy zębów – doświadczenia europejskich ekspertów
w leczeniu dzieci i młodzieży. Edycja II”, zorganizowanej przez Katedrę i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. W tym samym czasie odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, a konferencja została uznana
za I Konferencję Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej. PASD powstała z inicjatywy dra n. med. Michała Sobczaka i prof. dr hab.
n. med. Katarzyny Emerich oraz innych uczestników zebrania. Prezesem została prof. dr. hab. n. med. Katarzyna Emerich.

Myślami wybiegamy już jednak w przyszłość. W dniach 7-8.04.2017 roku planowana jest IV konferencja PASD pt. „Nowe
perspektywy w pedodoncji”. Wykłady obejmą zagadnienia dotyczące m.in.: leczenia chorób miazgi zębów mlecznych, leczenia
endodontycznego zębów stałych niedojrzałych, zastosowania laserów w stomatologii dziecięcej, materiałów stosowanych
w leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym, chorób błon śluzowych u dzieci, postępowaniu w zespole MIH i innym. Udział
potwierdzili czołowi specjaliści z zakresu stomatologii dziecięcej.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w wydarzeniu oraz przystąpieniem do Polskiej Akademii Stomatologii
Dziecięcej zapraszamy na stronę www.pasd.edu.pl. Zachęcamy także gorąco do prenumeraty naszego kwartalnika
za pośrednictwem strony www.wydawnictwopzwl.pl
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