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Od wydania podręcznika „Zarys kariologii” pod moją redakcją minęło
siedem lat. Praca ta cieszyła się uznaniem studentów stomatologii i lekarzy
specjalizujących się w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją,
ponieważ w sposób przystępny przedstawiał trudne zagadnienia z etiologii
i patogenezy próchnicy zębów oraz współczesne poglądy na jej profilaktykę i leczenie.
Podobnie jak we wszystkich specjalnościach klinicznych postęp wiedzy w dziedzinie stomatologii zachowawczej następuje niemal codziennie,
dlatego napisanie kolejnego podręcznika, który uwzględniałby wszystkie
zmiany stało się potrzebą chwili. Publikacja „Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne” została przygotowana przez zespół nauczycieli akademickich z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej celem, podobnie jak wcześniejszego „Zarysu kariologii”,
jest dostarczenie studentom i lekarzom ogólnie praktykującym, zrozumiałych wiadomości o próchnicy i postępach w jej zapobieganiu i leczeniu.
W rozdziale pt. ”Leczenie próchnicy zębów” napisanym przez dr. n.
med. Dariusza Borczyka, asystenta w Zakładzie Stomatologii Odtwórczej
Uniwersytetu w Manchesterze, szczególnie istotny jest podrozdział pt.
„Ocena ryzyka próchnicy”. Jak pisze autor, ocena ryzyka próchnicy jest dla
lekarza „wyzwaniem intelektualnym”. Nie ma bowiem specyficznego testu,
który bezbłędnie kwalifikowałby pacjenta do właściwej grupy ryzyka. Stąd
wniosek, że każdy pacjent powinien być poddany indywidualnej ocenie
i na tej podstawie leczony. Rozpowszechnienie tej choroby w populacji
omówiono w rozdziale prof. dr. hab. Franciszka Szatko „Socjoepidemiologiczne badania próchnicy zębów”. Nowoczesnemu leczeniu w zakresie
stomatologii estetycznej poświęcono rozdział „Wybielanie zębów żywych”
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dr n. med. Małgorzaty Paul-Stalmaszczyk. Profilaktykę próchnicy wtórnej
i jej leczenie uwzględniono w rozdziale „Powikłania leczenia próchnicy zębów”.
Postęp naukowy jest szybki nie tylko w zakresie diagnostyki i leczenia, ale również w zakresie narzędzi i materiałów stomatologicznych. Dlatego w rozdziałach „Narzędzia stomatologiczne” i „Wypełnianie ubytków
próchnicowych” zawarliśmy nowe informacje dotyczące współczesnych
technik i metod postępowania podczas leczenia próchnicy zębów.
Zamieszczone na końcu rozdziałów piśmiennictwo ułatwi czytelnikom
dostęp do bardziej szczegółowych wiadomości. Obszerny materiał ilustracyjny zwiększa wartość merytoryczną publikacji i podnosi atrakcyjność
książki.
Mam nadzieję, że nowy podręcznik będzie przydatny zarówno dla studentów stomatologii, jak i dla lekarzy oraz przyczyni się do rozwoju stomatologii zachowawczej i dalszej promocji zdrowia jamy ustnej.
Prof. dr hab. Danuta Piątowska

Łódź, sierpień 2009
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