Przedmowa
Po upływie niemal 10 lat oddajemy do rąk Czytelników nowe opracowanie dotyczące periodontologii. Książka „Periodontologia współczesna”
to praca zbiorowa, w której w sposób kompleksowy i usystematyzowany
przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące etiopatogenezy, diagnostyki i przede wszystkim leczenia periodontopatii. Podręcznik przygotowali autorzy reprezentujący różne ośrodki uniwersyteckie
w kraju (Warszawa, Wrocław, Szczecin, Lublin) i za granicą (Tel Awiw).
Postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatniej dekady w ocenie dowodów naukowych w duchu evidence-based periodontology, wywarł ogromny wpływ
na postrzeganie istoty zapalenia przyzębia w aspekcie zdrowia ogólnego
oraz na wybór wieloprofilowych algorytmów leczenia periodontologicznego. Mamy nadzieję, że podręcznik „Periodontologia współczesna” będzie
miał nie tylko ważne znaczenie dydaktyczne w procesie kształcenia studentów stomatologii i doskonalenia podyplomowego lekarzy dentystów,
ale też wpłynie na podniesienie poziomu dyskursu periodontologicznego
i zmianę sposobu myślenia o leczeniu chorób przyzębia. Metody leczenia
oparte na mocnym fundamencie biologicznym i postępie technologicznym wykraczają obecnie daleko poza cel uzyskania zdrowego przyzębia
i jego prawidłowej funkcji. Odbudowa utraconych tkanek przyzębia, leczenie ortodontyczne, uzupełnienie braków zębowych poprzez wszczepy
sprzyjają także osiągnięciu zadowalających efektów estetycznych.
Akceptacja powyższej tezy oraz przyjęcie Polski w poczet pełnoprawnych członków Europejskiej Federacji Periodontologicznej nakładają obo-
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wiązek pełniejszej unifikacji periodontologicznych programów szkolenia
przed- i podyplomowego lekarzy dentystów w krajach stowarzyszonych.
W porównaniu z podręcznikiem z 2004 roku poszerzyliśmy liczbę
ośrodków, z których pochodzą autorzy poszczególnych rozdziałów, oraz
wprowadziliśmy nowe, istotne zagadnienia: związek chorób przyzębia
z chorobami ogólnoustrojowymi, leczenie perioortodontyczne, diagnostykę i leczenie implantologiczne w zapaleniach przyzębia oraz schematy
kompleksowego leczenia zapaleń przyzębia. Staraliśmy się również nakreślić złożoność chociażby takich zagadnień, jak profile immunologiczno-genetyczne zapaleń przyzębia, leczenie chirurgiczne zapaleń przyzębia
czy poprawa estetyki kompleksu zębowo-dziąsłowego. Uznaliśmy, że są
one tak ważne dla współczesnej periodontologii, iż zasługują na omówienie w nowoczesnym podręczniku z tej dziedziny. Szczególnie ważne jest
zrozumienie, że periodontologia zajmuje się tkankami nie tylko aparatu
zawieszeniowego zębów, ale też wszczepów zębowych.
Bardzo dziękujemy wszystkim autorom rozdziałów za zaangażowanie
i podjęcie trudu opracowania wyznaczonych zagadnień. Mamy nadzieję,
że przekaz wiedzy w podręczniku jest w miarę jednorodny, zawsze w duchu periodontologii popartej dowodami naukowymi.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę współautorów oraz
wydawcy książki – Med Tour Press International, a szczególne wyrazy wdzięczności składamy na ręce prezesa zarządu dr n. med. Juliusza
Minakowskiego za wiarę w zespół autorów i przygotowanie tego opracowania na właściwym poziomie edytorskim. Dziękujemy również wszystkim firmom stomatologicznym, których pomoc przyczyniła się do uświetnienia naszego podręcznika.
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