Przedmowa
Sprawowanie opieki stomatologicznej nad pacjentami w wieku rozwojowym wymaga posiadania nie tylko aktualnej wiedzy z zakresu różnych dziedzin stomatologii, ale także psychologii dziecięcej, pediatrii i zdrowia publicznego. Oprócz zapobiegania chorobom jamy ustnej występującym u dzieci
i młodzieży oraz leczenia ich zadaniem współczesnego lekarza dentysty
jest także szeroko pojęte kształtowanie „postawy stomatologicznej” pacjentów i ich rodziców/opiekunów prawnych, podejmowanie różnorodnych działań promujących zdrowie jamy ustnej, planowanie skutecznych programów
profilaktycznych i ich realizacja. Niezwykle istotny jest także czynny udział
lekarza dentysty w procesie diagnostyczno-leczniczym chorób ogólnych,
a także umiejętność pracy z pacjentami niepełnosprawnymi. Niezbędne są zatem kompleksowe podejście do pacjenta oraz współpraca ze specjalistami innych dziedzin stomatologicznych i medycznych, a także z osobami biorącymi
udział w procesie wychowawczo-edukacyjnym oraz wpływającymi na środowisko życia dzieci i młodzieży.
Książka „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” umożliwia zdobycie
wiedzy, jaką powinien posiadać lekarz dentysta podejmujący się opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą – zarówno w zakresie podstawowym, wymaganym w procesie kształcenia przeddyplomowego, jak i specjalistycznym.
Treści znacznie wykraczające poza wymagania programu studiów na kierunku
lekarsko-dentystycznym, przeznaczone dla lekarzy pragnących podnieść swoje kwalifikacje, wyróżnione zostały czcionką i ramkami. Cennymi elementami
książki, ułatwiającymi przyswajanie wiedzy teoretycznej, są ryciny ilustrujące
objawy opisywanych patologii. W książce zawarte zostały także różne procedury diagnostyczno-lecznicze zalecane w praktyce klinicznej.
Stomatologia dziecięca jest niezwykle prężnie rozwijającą się dziedziną, wymagającą od lekarzy dentystów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz podążania za zdobyczami nauki i techniki. Książka „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego” zapewnia możliwość zdobycia najbardziej aktualnej i przydatnej w praktyce wiedzy, ponieważ opiera się na doświadczeniu
klinicznym autorów i najnowszych doniesieniach naukowych. Autorami poszczególnych rozdziałów są zarówno lekarze klinicyści, jak i pracownicy nauko14

wi większości uczelni medycznych w Polsce reprezentujący różne dziedziny
stomatologii, pediatrii oraz psychologii.
Środowisko stomatologów dziecięcych w Polsce oraz nauczycieli odpowiadających za kształcenie przed- i podyplomowe od dawna odczuwało potrzebę
stworzenia pozycji książkowej stanowiącej źródło aktualnej i ujednoliconej wiedzy z zakresu stomatologii dziecięcej, pokazującej jednocześnie jej multidyscyplinarny charakter. Inspiratorami projektu były przede wszystkim niezwykle zaangażowane w rozwój stomatologii dziecięcej redaktor naukowe książki
„Stomatologia wieku rozwojowego” prof. Maria Szpringer-Nodzak i prof. Magdalena Wochna-Sobańska, za co im serdecznie dziękuję w imieniu własnym
oraz współautorów. Pragnę także podziękować za wsparcie prof. Barbarze Adamowicz-Klepalskiej i prof. Teresie Bachanek oraz wszystkim autorom za ich zaangażowanie w pracę i niezwykle merytoryczne dyskusje.
Mam nadzieję, że książka „Współczesna stomatologia wieku rozwojowego”
będzie cenną pomocą nie tylko w codziennej pracy klinicznej lekarzy dentystów, ale też w procesie kształcenia przeddyplomowego studentów kierunku
lekarsko-dentystycznego. Zawiera ona ponadto wiele informacji przydatnych
w pracy higienistek stomatologicznych oraz personelu medycznego niestomatologicznego sprawującego opiekę nad dziećmi.
Życzę miłej lektury
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