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V ŽILINE JE STÁLE ČO ZLEPŠOVAŤ
Predstava, že na termín k zubárovi 
si buď počkáme dva mesiace a po-
tom ešte pol dňa v čakárni, alebo 
si priplatíme nehoráznu sumu za 
prednostné ošetrenie, neznie prá-
ve lákavo. Tím žilinskej ambulan-
cie spoločnosti Dentoma sa preto 
pokúsil postaviť všetko naruby 
a poskytnúť dostupnú stomatolo-
gickú starostlivosť naozaj široké-
mu okruhu pacientov.

Stav chrupu Slovákov je podľa 
stomatológov často veľmi žalost-
ný. Zanedbávame prevenciu, bojí-
me sa zubára a zvyčajne sa ho od-
hodláme navštíviť až v bolestiach. 
Druhou stránkou mince je však 
úroveň nášho zdravotníctva. Sto-
matológov je málo a pacientov od-
rádzajú aj dlhé čakacie lehoty ale-
bo vysoké ceny. V stomatologickej 
ambulancii spoločnosti Dentoma 
v Žiline sme aj preto stavili na 
rozšírené ordinačné hodiny a prí-
stupné ceny. Po vyše ročnom na-
pĺňaní tohto smerovania môžeme 
zhodnotiť, že sme urobili dobre.

Objednajú vás tu rýchlo a na 
ošetrenie či prehliadku môže-
te prísť aj mimo vašej pracovnej 
doby. „Vďaka trom lekárom a trom 
sestrám, ktorí sa v dvoch ambu-
lanciách striedajú, môžeme myš-
lienku o dostupnosti napĺňať aj 
prevádzkovým časom. V ponde-
lok a v stredu pracujeme od ôsmej 
ráno a ordinujeme až do ôsmej  
večer. V utorok, štvrtok a v pia-
tok dokonca od siedmej  hodiny 
ráno. Na tieto otváracie hodiny 
nabiehame od 16. 1. 2017 dopĺňa 

konateľ spoločnosti Tomáš Janík.
Napriek tomu, že ambulancia 

nie je zmluvným partnerom žiad-
nej zdravotnej poisťovne, čo naj-
širšiu dostupnosť služieb si sta-
novili ako kritérium aj pri tvorbe 
cenníka. „Máme totiž skúsenosť, 
že ak je aj zdravotná starostlivosť 
dostupná, pre bežnú klientelu je 
často veľmi drahá. Preto sme sta-
novili naše ceny tak, aby boli pri-
jateľné pre čo najviac ľudí v re-
gióne,“ vraví konateľ. Neustále 
narastajúci kmeň klientov je toho 
dôkazom, ako aj ohodnotením 
práce špecialistov spoločnosti.

BEZBOLESTNÝ PRÍSTUP
Ambulancia Dentoma v areáli Fa-
kultnej nemocnice s poliklinikou 
v Žiline je moderné pracovisko 
vybavené vlastným röntgenom 
a novými stomatologickými tech-
nológiami. Rozsah poskytovaných 
výkonov je komplexný, od preven-
tívnych či vstupných prehliadok 
so stanovením terapeutického 
plánu cez záchovnú stomatoló-
giu, endodonciu, dentálnu hy-
gienu a protetiku až po bielenie 
zubov či stomatochirurgiu a im-
plantológiu.  Doktor Marián Ka-
saj, stomatochirurg s praxou aj na 
Klinike maxilofaciálnej chirurgie, 
hovorí, že vzhľadom na zanedbá-
vanie preventívnych prehliadok, 
na ktoré nechodí 30 až 50 percent 
slovenskej populácie, osobitne 
dbajú aj na bezbolestnosť a kva-
litu, ako aj rýchlosť objednania 
sa v ambulancii. „Zo svojej vyše 
8-ročnej lekárskej praxe viem, že 

stomatochirurgické výkony pri za-
nedbanom chrupe sú časovo ná-
ročnejšie a bolestivejšie. Čakacie 
lehoty v ambulancii sa pohybujú 
rádovo v dňoch, takže v prípade 
bolestivých stavov vieme naozaj 
efektívne a rýchlo pomôcť. Za-
nedbané zuby „múdrosti“ vedia 
poriadne potrápiť aj vo vyššom 
veku. A ak má byť zákrok vykona-
ný kvalitne, trvácne a esteticky, 
bezbolestnosť je dôležitá. Vďaka 
nej vydrží pacient v kresle dlhšie 
a pri jednej návšteve sa dá urobiť 
aj viac výkonov, aby bola návšte-
va u zubného lekára pre klienta čo 
najefektívnejšia,“ vysvetľuje sto-
matochirurg. Doktorka Nemčeko-
vá dopĺňa, že v Dentome ošetrujú 
okrem dospelých klientov aj deti, 
v prípade ktorých je bezbolest-
nosť spolu s prívetivým prístupom 
lekára kľúčová, aby sa u nich ne-
zakorenil zbytočný strach. Každý 
detský pacient odíde okrem kva-
litne urobenej práce aj s malým 
prekvapením, čím pomáhame aj 
rodičom, aby s deťmi pri ďalšej 
návšteve neprekonávali zbytočný 
stres.

BEZ BYROKRACIE
Často sa stretávame s klientmi, 
ktorí s obavami, že nemajú svoju 
zdravotnú dokumentáciu, radšej 
čakajú až na akútne štádiá bolesti 
a odkladajú ošetrenie. Na vyšetre-
nie v stomatologickej ambulancii 
Dentoma nie je potrebné priniesť 
starú zdravotnú dokumentáciu ani 
mať uzatvorenú zmluvu s naším 
lekárom. „Tým, že sú naše služby 

Zubár s 12-hodinovou pracovnou zmenou?

nastavené na platbu za výkon, ne-
požadujeme, aby mal klient zmlu-
vu s naším zariadením. Klient, 
ktorý príde do našej ambulancie, 
je ošetrený, zaplatí za výkon po-
dľa cenníka, odchádza spokojný 
a k ničomu sa nemusí zaväzovať,“ 
približuje doktorka Jantošová. 
„Samozrejme, ak chce byť niekto 
naším kmeňovým klientom a byť 
v dlhodobej starostlivosti našich 
lekárov, radi ho do kmeňového 
stavu priberieme.“

Pracovisko Dentomy tak môže 
navštíviť aj pacient iného zubné-
ho lekára, ktorý má napríklad do-
volenku alebo nemá voľný vyho-
vujúci termín, ale tiež ľudia, ktorí 
nemajú stáleho stomatológa a po-
trebujú hoci i akútne ošetrenie.

„Najčastejšie sa na nás obracajú 
klienti, ktorí sú pracovne vyťažení 

a nevyhovujú im štandardné or-
dinačné hodiny, ľudia, ktorí na-
príklad pracujú v zahraničí a na 
Slovensku sa zdržujú len určitý 
čas, ale aj takí, ktorí nie sú spokoj-
ní so svojím aktuálnym lekárom 
či jeho prístupom,“  vraví Janík. 
„Sme jednoducho spoločnosť, kde 
je k dispozícii skutočne kvalitná, 
ale časovo aj finančne dostupná 
zdravotná starostlivosť,“ uzatvára 
konateľ Dentomy.

www.dentoma.sk
kontakt 0948 719 393
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Pôrodnica v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci vám rada 
ponúkne svoje služby. Záleží len na vás, kde si priviniete svoje 

dieťatko k sebe.
Naša nemocnica vám ponúka príjemné prostredie v  priestoroch 

celého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia – moderné operačné 
a  pôrodné sály, pôrodné a  novorodenecké boxy.Po celý čas vášho 
pobytu vám bude zabezpečovať zdravotnú starostlivosť erudovaný tím 
lekárov a zdravotníckych pracovníkov.

Všetky mamičky a  nastávajúce mamičky sú u  nás vítané. Počas 
celého svojho pobytu môžu využiť bezplatné parkovanie v  areáli 
nemocnice. 

Milé mamičky, nastávajúce mamičky!

Bližšie informácie podá 
Bc. J. Barancová, vedúca sestra 

tel.: 041/4604 588 

e-mail: barancova@kysuckanemocnica.sk
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Aké sú najčastejšie žiadané es-
tetické operácie v plastickej 
chirurgii?
Štatisticky i naďalej prevláda zá-
ujem o zväčšovaciu operáciu prs-
níkov, úpravu ich tvaru či posta-
venia v kombinácii so zväčšením 
silikónovými implantátmi. Výber 
tvaru a veľkosti je náročný a treba 
ho podriadiť želaniu klientky, po-
kiaľ je to možné. 

Aké materiály sú používa-
né na výrobu prsníkových 
implantátov?
Štandardne používanými sú prs-
níkové implantáty so silikónovým 
obalom plnené vysoko kohezív-
nym silikónovým gélom. Vyso-
ká kohezivita gélu zabezpečuje, 
že pri prípadnom porušení obalu 
implantátu „nevytečie“. Pacient-
ka si môže vybrať z 2 základných 
tvarov implantátov: okrúhle ale-
bo tzv. biodimenzionálne, ktoré 
viac pripomínajú prirodzený tvar 

prsníka. Tie sa v súčasnosti po-
užívajú viac. V snahe dosiahnuť 
aj prirodzený pocit pri pohma-
te prsníka vyvíjajú výrobcovia aj 
nové typy silikónových gélov. Po-
sledným hitom sú polyuretánové 
implantáty. Podľa niektorých vý-
robcov majú ale štatisticky zvý-
šenú kapsulárnu kontraktúru, čo 
však môže byť spôsobené i spek-
trom pacientiek.

Sú silikónové implantáty 
bezpečné?
Na Slovensku musia byť všetky 
materiály používané v humán-
nej medicíne certifikované Štát-
nym ústavom pre kontrolu liečiv 
(ŠUKL). Nové materiály používa-
né v plastickej chirurgii sú tiež 
sledované EQUAM-om (Európ-
skou komisiou pre hodnotenie 
kvality medicínskych materiálov 
používaných v plastickej chirur-
gii). EQUAM konštatuje, že silikó-
novým gélom plnené implantáty 

sú v súčasnosti najlepším mož-
ným používaným materiálom 
na zväčšovanie prsníkov.  

Vydržia vložené implantáty 
celý život?
Výrobcovia obvykle odporúča-
jú výmenu implantátov po 10 až 
15 rokoch. Pokiaľ nenastanú 
žiadne komplikácie a implantá-
ty nie sú poškodené, môžu byť 
v tele neobmedzene dlhú dobu. 
Životnosť implantátu záleží aj 
od značky. Výrobcovia implan-
tátov používaných na Slovensku 
ponúkajú doživotnú záruku na 
silikónové implantáty. Vzťahu-
je sa na poškodenie implantátu 
spôsobené chybou materiálu a ak 
u pacientky vznikne zhrubnu-
té fibrózne puzdro okolo implan-
tátu – tzv. kasulárna kontraktú-
ra. Výrobca zadarmo poskytne 
pacientke náhradné implantáty. 
Vytvorenie fibrózneho puzdra je 
však normálny stav. Organizmus 

Prsníkové implantáty

sa imunologickou bariérou bráni 
proti cudziemu materiálu.

Môže si dať implantáty každá 
žena?
Silikónové implantáty by ne-
mali byť použité u pacientiek 
s počiatočným štádiom rako-
viny prsníka alebo s rakovinou 
prsníka s neadekvátnou liečbou. 
Ďalšími kontraindikáciami sú au-
toimúnne ochorenia (napr. lupus 
alebo sklerodermia) a pacientky 

s alergiou na silikón, ktorá je však 
zriedkavá. Zákrok nie je možné 
vykonať u pacientiek s ložiskom 
aktívnej infekcie v tele a počas 
tehotenstva alebo dojčenia.
Viac informácií o použití a spô-
sobe vloženia implantátov či sa-
motnej operácii a pooperačnom 
priebehu získate  v zariadení jed-
nodňovej zdravotnej starostlivos-
ti v plastickej chirurgii 
PRIVATED, s. r. o., tel.: 0918 834 547, 
www.plasticka-chirurgia.eu.


