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Po co Polacy chodzą do ortodonty i usuwają wady zgryzu oraz deformacje twarzy?
Chcemy być zdrowsi i bardziej pewni siebie.
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Co roku do warszawskiego Centrum Leczenia Wad Zgryzu Face-Clinic zgłasza się
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kilkadziesiąt osób w nadziei na to, że do domu wróci z nową twarzą. I to dosłownie,
bo klinika jest jednym z ośrodków, który wyspecjalizował s ię w leczeniu
skomplikowanych deformacji szkieletu twarzy występującymi wraz z wadami zgryzu.
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Wśród pacjentów Centrum są pacjenci mający problemy z prawidłowym
ustawieniem zębów, ale również wadami zgryzu wynikającymi z nieprawidłowej
wielkości lub położenia kości szczęk wpływając na niekorzystny wygląd twarzy. Są to
osoby wymagające np. osteotomii szczęki, żuchwy czyli jej przecięcia, przesunięcia i
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właściwego umiejscowienia. W ręce specjalistów Face-Clinic trafiają także pacjenci
cierpiący na bezdech, w czasie snu, będący coraz czę ściej diagnozowanym
schorzeniem ostatnich lat. 15% pacjentów Face-Clinic stanowią dzieci, u których w
klinice leczy się wady zgryzu uniemożliwiające prawidłowe jedzenie, mówienie lub
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oddychanie.
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Nowoczesna chirurgia plastyczna, ortognatyczna i stomatologia służy nie tylko
poprawie uśmiechu i odmładzaniu się . W Centrum Leczenia Wad Zgryzu FaceClinic w Warszawie od lat udowadniają, że dla wielu pacjentów skomplikowane
operacje plastyczne, zabiegi chirurgii szczękowo-twarzowej i ortodoncja są szansą
na normalne i zdrowe życie. Leczą s ię tu pacjenci, m.in. z niedorozwojem żuchwy,
połowicznym zanikiem twarzy, asymetrią twarzy, uszkodzeniami kości twarzy
spowodowanych wypadkiem samochodowym, ale także wadami zgryzu
wymagającymi leczenia ortodontycznego lub wynikającymi z wcześniejszego
nieprawidłowego leczenia..
- To nie są tylko problemy estetyczne, wielu pacjentów trafia do nas z poważnymi
problemami zdrowotnymi. Mają kłopoty z prawidłową wymową, oddychaniem,
żuciem, połykaniem i gryzieniem. Spora część czuje się wyalienowana, unika
kontaktu z otoczeniem, popada w depresję - mówi dr n. med. Konrad Walerzak,
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właściciel NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu Face-Clinic w Warszawie. I dodaje: W tej grupie spory odsetek stanowią osoby młode, dzieci, które z powodu swoich
problemów są dyskryminowane w szkołach. Naszym zadaniem jest pomóc im w
metamorfozie, która z jednej strony usuwa problem zdrowotny, z drugiej dla wielu
osób jest szansą odzyskanie pewności siebie.
Usuń wadę, a usuniesz problem
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Tak jest bardzo często w przypadku 14 i 15-latków, którzy do Face-Clinic trafiają na
leczenie ortodontyczne. Jak podaje portal Dentistry.co.uk, aż w 13 proc. przypadków
przemocy w szkole, powodem wyśmiewania dziecka, jego prześladowania, a nawet
przemocy wobec niego były wady zgryzu.
- Często nawet nie sam wygląd zębów jest problemem, ale skutki ich niewłaściwego
ułożenia, które wpływa na sposób mówienia. Wiele dzieci z wadami zgryzu sepleni
lub ma problemy z artykułowaniem zgłosek. Te problemy są często przyczyną
wyśmiewania w szkole. Ortodoncja natomiast te problemy rozwiązuje. Im wcześniej
u dziecka zostanie zdiagnozowana wada, tym problem zostanie szybciej usunięty.
Jest to istotne zwłaszcza w okresie dojrzewania dziecka, kiedy jest ono szczególnie
wrażliwe na opinie rówieśników - tłumaczy dr Walerzak.
Z podobnymi problemami borykają s ię także dorośli pacjenci Face-Clinic. - Zdarzają
s ię sytuacje, w której deformacja twarzy bierze górę nad doświadczeniem podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Wielu pacjentów decyduje się często na korektę zgryzu,
odbudowę uzębienia, a nawet na skomplikowaną operację tylko dlatego, że chce
coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Stąd też tak duża dziś grupa biznesmenów
w aparatach ortodontycznych - mówi dr Walerzak.
Informacja prasowa: Biuro Prasowe NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu FaceClinic
Natalia Jarawka/Guarana Communications
tel. 517 854 744 mail. natalia.jarawka@guarcom.pl
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