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Ortodoncja

jest syntezą wielu nauk
Ortodoncja wymaga: całościowego spojrzenia na pacjenta, przestrzennej wyobraźni,
analitycznego myślenia i syntetycznego wnioskowania. O wyzwaniach, jakie stawia
ta dziedzina stomatologii, i o jej rozwoju w Polsce z dr n. med. Katarzyną Becker
rozmawiała Urszula Rudner-Dersiewicz.
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Pani Doktor, jest Pani specjalistą w zakresie ortodoncji. Jakie przesłanki skłoniły Panią do wyboru
tej trudnej drogi zawodowej? Jakie obszary tej specjalności ceni Pani najwyżej?
Jak to w życiu często bywa, również i na to, że zostałam ortodontką wpłynęła seria przypadków i odrobina szczęścia. W mojej rodzinie były co prawda pewne
medyczne czy nawet stomatologiczne tradycje i one
z pewnością były dla mnie pewną inspiracją w wyborze
zawodu. Jednak ze względu na dość luźne więzy pokrewieństwa z krewnymi medykami oraz sporą odległość
geograficzną, jaka nas dzieliła, trudno mówić o bezpośredniej kontynuacji. Moje studia stomatologiczne, które
w zasadzie były tylko jednym z pomysłów na edukację
wyższą, przypadały na okres przełomowy dla ortodoncji w Polsce – były to pierwsze lata powszechniejszego
stosowania aparatów stałych. Ponieważ lubię wyzwania i do dziś fascynują mnie nowe metody badania czy
leczenia, na owe czasy ortodoncja była właśnie tą dyscypliną, która wydawała się najbardziej rozwojowa,
stawiała najwyżej poprzeczkę, wymagała największego
zaangażowania. Pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły, kiedy ponad 20 lat temu, dzięki przychylności
moich mentorek, z wypiekami na twarzy pomagałam
im przyjmować pacjentów z aparatami stałymi, kiedy
pierwsze naukowe kroki stawiałam w studenckim kole
przy Katedrze Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej.
Tę studencką ciekawość rozbudzały we mnie: dr Barbara Machorowska, dr Krystyna Grzesiewska i dr Danuta
Grochowina, i to, że trafiłam w życiu na tak przychylne
osoby z pewnością było raczej szczęściem niż przypadkiem. Kiedy jako świeżo upieczona adeptka stomatologii
miałam możliwość pracować w Niemczech w praktyce ortodontycznej, ugruntowało się moje przekonanie
co do słuszności wyboru. Ortodoncja w wydaniu niemieckim, pewna standaryzacja, o którą w tej dziedzinie niełatwo, uporządkowane sposoby postępowania z pewnością pomogły mi zrozumieć wiele istotnych kwestii
i nabrać pewności, że w tym kierunku chcę się dalej
kształcić. Dziś moja pasja absolutnie nie przygasła, jest
natomiast bardziej dojrzała, ukierunkowana na konkretny cel. Ortodoncja jest fascynującą syntezą wielu nauk
przenikniętych estetyką, wymaga umiejętności całościowego spojrzenia na pacjenta, przestrzennej wyobraźni,
analitycznego myślenia i syntetycznego wnioskowania,
znajomości rozwoju, fizyki, biomechaniki, tu wciąż jest
coś do odkrycia, trudno się nią znudzić. Dziś ortodoncja
nie istnieje w oderwaniu od innych dyscyplin stomatologicznych, medycznych, nowoczesnych technologii,
informatyzacji, to też zapewnia stałą dawkę nowości
do opanowania. Trudno odpowiedzieć na pytanie, co cenię najwyżej w tej specjalności, na obecną chwilę chyba
właśnie leczenie interdyscyplinarne, wymaga ono bo-
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wiem wspólnego planowania, podejmowania decyzji,
a to kolejny sposób na poszerzanie horyzontów.
Jak Pani zdaniem funkcjonuje w Polsce system edukacyjny w zakresie ortodoncji, który ma charakter
kształcenia podyplomowego, więc z założenia jest
oparty (w znacznej mierze) na wyborze przez lekarza
indywidualnej drogi zdobywania kwalifikacji i nabywania kompetencji?
Jestem zdania, że pierwsze kroki należy stawiać pod
okiem doświadczonego mentora, zatem najlepszym
sposobem na zdobycie solidnych podstaw jest praca
z ortodontą, czy to w ramach specjalizacji, czy też poza
nią, ale ważne jest, by móc z kimś na bieżąco konsultować
przypadki, omawiać trudności, obserwować dobry warsztat pracy. Leczenie ortodontyczne trwa długo, czasami
jest wieloetapowe. Możliwość obserwacji interwencji
terapeutycznej u pacjentów na różnym etapie rozwoju
czy zrozumienie celowości podejmowania takich czy
innych decyzji na różnym etapie leczenia są bezcenne.
Oczywiście idealnie byłoby, gdyby wszyscy lekarze zainteresowani ortodoncją mieli możliwość specjalizowania
się w dobrych ośrodkach. W tej kwestii niestety tematem
podnoszonym od wielu lat jest brak jakichkolwiek korzyści finansowych zarówno dla akredytowanych jednostek
prowadzących specjalizację, jak i dla kierowników specjalizacji, co bez wątpienia przekłada się na liczbę miejsc
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specjalizacyjnych, a co za tym idzie – trudność w dostaniu się na tę specjalizację. Ortodonci, którzy nie widzą
innych korzyści z kształcenia młodych ludzi, jak np. budowanie własnego zespołu, nie podejmują się trudnego
zadania ubiegania się o akredytację, a później odpowiedzialności za edukację młodszych kolegów. I trudno się
dziwić. Co do kształcenia ustawicznego, to podaż kursów
jest duża, rzeczywiście trudno o zdroworozsądkową ocenę co wybrać, zwłaszcza gdy jest się młodym, jeszcze
słabo rozeznanym w temacie lekarzem. Marketingowe
zapewnienia nie zawsze mają odzwierciedlenie w jakości
kształcenia, dlatego warto oprzeć się na rekomendacji
doświadczonych kolegów. Można też wybierać kursy organizowane przez towarzystwa naukowe – te najczęściej
dają gwarancję odpowiedniego poziomu. Jeszcze jakiś
czas temu, przynajmniej w ortodoncji, znacznie lepiej
„sprzedawały się” kursy wykładowców zagranicznych,
aktualnie mamy w Polsce wielu świetnych klinicystów,
którzy w rewelacyjny sposób potrafią przekazać wiedzę i swoje doświadczenie. Absolutnie nie popieram
ortodontycznych kursów dla lekarzy, którzy nie przebyli
rzetelnego przygotowania, niekoniecznie w ramach naszego polskiego systemu specjalizacyjnego, ale jednak
w ramach jakiegoś przemyślanego programu, który zapewnia dogłębne poznanie problematyki ortodontycznej. Nie sposób uprawiać ortodoncji w pełnym zakresie
jedynie po kursach.
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Czy poziom polskiej stomatologii odpowiada standardom międzynarodowym?
Uważam, że poziom polskiej stomatologii jest bardzo
dobry, mamy świetnie wyposażone praktyki, pracujemy na dobrych materiałach, kształcimy się w kraju
i za granicą. Trochę wymusza to na nas wolny rynek,
ambitna konkurencja, ale ostatecznie taka sytuacja jest
korzystna dla pacjenta. Ciemną stroną wolnego rynku jest brak weryfikacji planu leczenia przez płatnika.
Gdyby to nie pacjent niezorientowany w temacie ponosił koszty, ale, przynajmniej częściowo, ubezpieczyciel, który weryfikuje proponowane leczenie, mniej
byłoby nadużyć czy zaniedbań. Otwierając Poliklinikę,
wprowadziliśmy pewne standardy, m.in. zaangażowanie asystentek w czynną asystę, pracę na cztery ręce.
Trudno w to uwierzyć, ale 20 lat temu prawie nikt tak
nie pracował. Dziś jest to obowiązujący model pracy
w większości praktyk.
Czy w swojej pracy, prowadząc wspaniale funkcjonującą Poliklinikę „Pod Szyndzielnią”, osiągnęła Pani
wszystkie zamierzone cele zawodowe? Jakie są Pani
plany zawodowe na najbliższe lata?
Poliklinika jest dużym przedsięwzięciem, realizacją wizji
mojego męża. W tracie swego istnienia, a jest to już prawie 20 lat, rozrosła się do sporych rozmiarów, szczerze
mówiąc znacznie przekraczających moje pierwotne wy-
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obrażenia. Nad sprawami organizacyjnymi czuwa zespół
kilku osób z moim mężem na czele, ja jestem raczej doradcą. Personel lekarski składa się głównie z osób, które
w różnym czasie odbyły u nas staże podyplomowe i liczy około 20 osób. W międzyczasie natomiast w ramach
Polikliniki wydzieliła się mniejsza jednostka, „Ortodoncja
Becker”, którą już zajmuję się osobiście, choć naturalnie
nie bez pomocy administracyjnej, biurokracja pochłania
bowiem mnóstwo czasu i energii. Ta „mniejsza jednostka”
to: 3 lekarzy specjalistów, 3 lekarzy w trakcie specjalizacji i 9 asystentek ortodontycznych. Staże specjalizacyjne
prowadzę od niemalże 15 lat, kontakt z młodymi ludźmi
inspiruje mnie, zmusza do weryfikacji utartych przekonań,
podsuwa nowe pomysły. Lubię pracę w zespole i cieszę
się, że po latach udało mi się zbudować zgrany zespół.
Mamy pełną świadomość tego, że kto staje w miejscu,
ten faktycznie się uwstecznia. Dbamy zatem o to, by stale
podnosić standard usług. Miniony rok był rozwojowy dla
ortodoncji – poszerzyliśmy tę część kliniki o 3 dodatkowe
fotele, tworząc osobną część przeznaczoną wyłącznie dla
pacjentów dorosłych, kupiliśmy skaner wewnątrzustny.
Obecnie planujemy inwestycję w chirurgię i protetykę.
Otwieramy własne centrum frezowania, bowiem CEREC,
który pracuje u nas od 4 lat, stał się niewystarczający przy
aktualnych potrzebach. Nie planuję zbytnio do przodu,
raczej obserwuję rozwój wydarzeń i realizuję pomysły,
które podsuwa mi życie.
Czy trudno jest kierować tak dużym zespołem?
Jestem równocześnie pracodawcą i kierownikiem zespołu, co w pewien sposób ułatwia zadanie. Kluczowe jest
umiejętne, odpowiednie motywowanie zatrudnionych
osób. Powierzanie im zadań stosownych do ich potencjału, w których mogą wykazać się konsekwencją i odpowiedzialnością. Ważna też jest otwartość na zmiany, sugestie członków personelu. Wspólnie tworzymy przecież
przestrzeń, w której spędzamy sporą część życia. Bardzo
istotne są atmosfera, szacunek do wszystkich, niezależnie od zakresu wykonywanych zajęć. Staram się przekazywać współpracownikom, jak ważna jest wdzięczność
dla pacjentów. Bowiem to oni, oddając swoje zdrowie
w nasze ręce, pozwalają nam nabierać coraz większego
doświadczenia i stawać się coraz lepszymi lekarzami. Nie
jestem szefem patrzącym na ręce, co nie znaczy, że nie
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mam otwartych oczu. Szacunek, wdzięczność, zaufanie,
konsekwencja… rzadko mnie zawodzą.
Jakie są najnowsze techniki diagnostyczno-zabiegowe stosowane w ortodoncji? Czy wszystkie osiągnięcia światowe z tego zakresu są dostępne dla polskich
lekarzy i pacjentów?
Zasadniczo standardy w diagnostyce ortodontycznej
pozostają te same, w większości przypadków planujemy
na podstawie obrazowania w 2 wymiarach, chociaż coraz
częściej korzystamy z tomografii wolumetrycznej. Cyfrowe modele powoli wypierają gips nie tylko ze względu
na oszczędność miejsca, ale przede wszystkim dokładność,
szybkość i wygodę pracy na nich. Ortodoncja stała się
w ostatnich latach bardzo atrakcyjną dyscypliną stomatologiczną, rosnąca efektywność terapii, ale i dostępność
aparatów coraz bardziej dyskretnych i wygodnych dla pacjenta, a także metod, dzięki którym możliwe jest skrócenie
czasu leczenia sprawiły, że jest prawie wszechobecna. Dla
mnie osobiście przełomem w ortodoncji było wprowadzenie zakotwienia szkieletowego, dzięki któremu jesteśmy
w stanie nie tylko skrócić czas leczenia, sprawić, że będzie
mniej uciążliwe dla pacjenta, ale przede wszystkim możemy wyleczyć wiele wad, które dawniej wymagałyby
interwencji chirurgicznej. Miniśruby stosujemy od kilkunastu lat, może nie jest to metoda najnowsza, ale wciąż
zyskująca na popularności. Zdecydowanie „młodszym”
i pewnie też dlatego jeszcze kontrowersyjnym tematem
jest wprowadzenie akceleracji do leczenia ortodontycznego. Metodą stosowaną przez nasz zespół jest kortykotomia
piezochirurgiczna, która nie tylko przyspiesza leczenie, ale
przede wszystkim zwiększa zakres bezpiecznych przesunięć zębów, chroniąc tkanki przyzębia. Polska ortodoncja
absolutnie nie odstaje pod względem poziomu od światowego standardu.
Jakie są najczęstsze powikłania i problemy, z którymi spotyka się Pani w swojej pracy? Czy można tych
powikłań uniknąć?
Podstawą leczenia ortodontycznego są dokładna diagnostyka i dobry plan. Wiele powikłań bierze się z niewystarczającej diagnostyki i niestety braku planu. Mam również wrażenie, że czasami zbyt małą wagę przywiązuje
się do czynności, okluzji oraz stanu przyzębia. Zachwyt
nowoczesnymi metodami leczenia w ostatnim czasie
spowodował, że nieco marginalnie traktuje się leczenie
wczesne, przez co wiele problemów nie jest dostatecznie wcześnie rozpoznawanych i leczonych. Mam na myśli
głównie profilaktykę zatrzymania zębów czy wpływu dysfunkcji na rozwój wad zgryzu. Nie można zupełnie uniknąć powikłań czy niepowodzeń. Ważne jest, by z każdej
porażki wyciągnąć naukę oraz z pokorą oceniać swoje
możliwości.
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Czy uważa Pani, że w stomatologii istotna jest współpraca lekarzy zajmujących się różnymi specjalnościami dentystycznymi lub medycznymi ? Jakie są Pani
oczekiwania w odniesieniu do współpracy interdyscyplinarnej?
Współpraca interdyscyplinarna bywa często konieczna
na różnych etapach rozwoju pacjenta młodocianego,
a w przypadku pacjentów dorosłych leczenie ortodontyczne jest często tylko jednym z etapów dłuższego procesu
leczenia wielospecjalistycznego. Lecząc dzieci, współpracujemy ze stomatologami dziecięcymi, ale również z: laryngologami, pediatrami, logopedami, ortopedami czy fizjoterapeutami. We wczesnym wieku bowiem niezwykle istotne
są monitorowanie i przywracanie prawidłowego modelu
funkcji narządu żucia, jak: oddychanie, wymowa, żucie, ale
i całościowe spojrzenie na dziecko, jego postawę, napięcie mięśniowe. Współpraca ortodontyczno-chirurgiczna
to pewnego rodzaju klasyka – od zawsze chirurdzy odsłaniali, czy usuwali zęby zatrzymane, operowali wady gnatyczne czy rozwojowe. Dziś również wszczepiają minipłytki do zakotwienia szkieletowego, a także przeprowadzają
kortykotomię. Rola leczenia ortodontycznego w przygotowaniu przedprotetycznym czy przedimplantologicznym
jest również coraz bardziej doceniana, ortodonci nie tylko
przywracają równoległość filarów, ale również, poprzez
przemieszczenie zęba wzdłuż wyrostka mogą odtworzyć
kość o dobrej jakości pod względem planowania implantacji. Dla mnie osobiście niezwykle istotna jest współpraca
z periodontologiem, sporo moich pacjentów to dorośli,
a u wielu z nich występują problemy z przyzębiem czy
zwiększone ryzyko powikłań periodontologicznych. Mam

to szczęście, że w zespole Polikliniki jest wielu doskonałych lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach,
z którymi wspólnie na bieżąco mogę konsultować leczone
przypadki. Wiem, że ten model nie zawsze jest możliwy,
często musimy współpracować na odległość. Dobrze, jeśli
poznamy wzajemnie swoje oczekiwania i możliwości, takiej
wymianie myśli i doświadczeń służą m.in. konferencje interdyscyplinarne. Ustalony na samym początku wspólny plan
leczenia, do którego w każdej chwili mogą wrócić wszyscy
członkowie zespołu, pozwala uniknąć niedomówień i potencjalnych błędów.
Czy mogłaby Pani Doktor podzielić się z naszymi czytelnikami swoimi zainteresowaniami pozazawodowymi? Czy może praca zawodowa stała się już pasją i nie
pozostawia miejsca na inne zainteresowania?
Praca daje mi ogromna satysfakcję, ale wiele funkcji, które, podobnie jak moi koledzy, a jeszcze bardziej koleżanki,
równocześnie pełnię, wymaga dobrej organizacji czasu
i planowania. Ponieważ mam skłonności do pracoholizmu
i bywa, że zatracam się w pracy, czas wolny też muszę planować. Pozazawodowe zainteresowanie są bezwzględnie konieczne dla wewnętrznej równowagi. Od wielu lat
ćwiczę jogę, lubię dobrą książkę, film, muzykę, kontakt
z naturą, jeżdżę na rowerze. Akumulatory ładuję w domu
– to rodzina daje mi najwięcej siły. Mamy też wspólne
pasje, jak na ludzi z gór przystało. Rodzinnie uprawiamy
narciarstwo zjazdowe, a ja sama, już indywidualnie, skitoutring – romantyczną wersję narciarstwa.
Dziękuję za rozmowę.
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