W zaciszu warszawskiego Wilanowa,
przy ulicy Marconich, mieÊci si´ Villa
Nova Dental Clinic – specjalistyczna
klinika stomatologiczna dr D˝ulietty
Kiworkowej, wybitnej specjalistki
w zakresie leczenia chorób przyz´bia.
Elegancka przestrzeƒ, kojàca
atmosfera – i pi´kne uÊmiechy
pacjentów, ch´tnie korzystajàcych
z us∏ug stomatologii estetycznej.
A na Êcianach liczne reprodukcje
Tamary ¸empickiej, polskiej malarki
epoki art. déco.
Na moich obrazach jest niewiele t∏a
– mawia∏a artystka – Chc´ widzieç
postaç, to ona jest wa˝na.
I, parafrazujàc s∏owa malarki:
w klinice Villa Nova, pacjent nie
stanowi t∏a dla swoich z´bów.
Bo najwa˝niejszy jest on sam jako
indywidualna postaç, wraz z jej
problemami, emocjonalnoÊcià
i potrzebami.

Wybra∏a pani – jak pani mama, dr
D˝ulietta Kiworkowa – zawód stomatologa. To kontynuacja rodzinnych
pasji?
■ Tak naturalnie wysz∏o. W mojej rodzinie wiedza lekarska przekazywana
jest z pokolenia na pokolenie – mój pradziadek mia∏ szeÊcioro wnuczàt i ka˝de
z nich zdoby∏o wykszta∏cenie medyczne.
Równie˝ wszyscy moi kuzynowie wybrali medycyn´. A wi´c to ju˝ trzecie
pokolenie – taka rodzinna tradycja.
Dr D˝ulietta Kiworkowa – jest bardzo znanym i cenionym specjalistà w
zakresie leczenia choroby zwanej potocznie paradontozà. Prosz´ pochwaliç
si´ sukcesami pani mamy.
■ Mama skupi∏a si´ na leczeniu
chorób przyz´bia, czyli na tym, co
potocznie okreÊla si´ jako paradontoz´ – i w tej dziedzinie zdoby∏a znakomite osiàgni´cia. Otó˝ opracowa∏a
autorskà metod´ leczenia paradontozy. Metoda ta, stosowana w Pol-

sce jedynie przez Mam´, przynosi
niezwyk∏e rezultaty. Pacjenci, którym
od lat grozi∏a utrata z´bów, zachowujà
je i przyje˝d˝ajà wy∏àcznie na kontrolne wizyty podtrzymujàce. Prosz´ sobie wyobraziç, ˝e w tej chwili liczba pacjentów Mamy w bazie danych wynosi
6 tysi´cy. To bardzo du˝o.
Imponujàce. A dok∏adniej – co to jest
paradontoza?
■ W du˝ym skrócie, jak ju˝
wspomnia∏am, to choroba przyz´bia,
która nie powstaje z dnia na dzieƒ,
ale tworzy si´ przez miesiàce i lata zaniedbaƒ. Do tej ci´˝kiej i bardzo ucià˝liwej choroby prowadzà –
zdawa∏oby si´ – doÊç niewinne czynniki: niedoczyszczanie z´bów, niestosowanie lub nieprawid∏owe stosowanie nici dentystycznych, brak profesjonalnego
usuwania kamienia naz´bnego.
Jakie sà objawy paradontozy?
■ Pierwszym etapem choroby jest
zapalenie dziàse∏. Z takim problemem

∏atwo sobie poradziç, ale jeÊli zostanie zlekcewa˝ony, przechodzi w kolejny etap – zapalenie przyz´bia. Z kolei
ten proces mo˝e byç ju˝ nieodwracalny, bowiem dochodzi do zniszczenia
struktury kostnej, podtrzymujàcej zàb
w z´bodole. Zanik tkanek ods∏ania coraz wi´kszy obszar korzenia, co powoduje, ˝e z´by zaczynajà traciç podparcie i w konsekwencji dochodzi do ich
rozchwiania.
Kto jest najbardziej nara˝ony na t´
chorob´?
■ Najcz´Êciej sà to osoby po 35. roku
˝ycia, choç zdarzy∏o si´, ˝e pacjentem
Mamy by∏ ju˝ szeÊciolatek. Najwi´ksze
ryzyko zachorowania majà ci, którzy
nie przestrzegajà higieny jamy ustnej;
równie˝ kobiety w cià˝y, bo w∏aÊnie
w tym czasie zmienia si´ gospodarka
hormonalna, przez co dziàs∏a sà bardziej rozpulchnione i obrzmia∏e. DoÊç
cz´sto chorujà tak˝e osoby z nieleczonymi wadami zgryzu. Obecnie para-

dontoza znajduje si´ na III miejscu na
liÊcie chorób spo∏ecznych.
Na czym polega innowacyjna metoda leczenia paradontozy Dr D˝ulietty
Kiworkowej?
■ Mama leczy swoich pacjentów w
osobliwy, specyﬁczny sposób. Kuracja
trwa pi´ç dni i chory codziennie musi byç w gabinecie. Nast´pnie otrzymuje zestaw specjalnych akcesoriów
stomatologicznych i instrukcj´, jak
kontynuowaç leczenie. Kontrola dopiero za pó∏ roku. Po – bardzo pomyÊlnym
– procesie leczenia, pacjenci Mamy
mogà si´ uÊmiechaç, rozmawiaç z bliska, ca∏owaç. Sà szcz´Êliwi. Twierdzà,
˝e Mama przywróci∏a im ˝ycie.
To pi´kne. Gratulujemy pani
D˝ulietcie Kiworkowej tak niezwyk∏ych
sukcesów.
A odnoÊnie osiàgni´ç nowoczesnej
stomatologii – wizyty w gabinecie stomatologicznym stajà si´ bezbolesne i
mo˝liwie przyjemne. Jakie metody znieczulania stosuje si´ w Villi Novej?
■ Poczàwszy od znieczulenia podawanego w formie ˝elu bezpoÊrednio
na Êluzówk´, by – nawet najmniejsze
– uk∏ucie nie by∏o przez pacjenta odczuwalne, poprzez standardowe, konwencjonalne znieczulanie, po specjalne metody dla pacjentów szczególnie
obawiajàcych si´ bólu i dyskomfortu
– jest to znieczulenie wykonywane za
pomocà aparatu sterowanego mikroprocesorem. Co wa˝ne, znieczulenie to
przebiega zupe∏nie bezboleÊnie, a o wiel-

kiej jego zalecie stanowi fakt, ˝e nawet
minimalna iloÊç preparatu ca∏kowicie
wystarcza do odpowiedniego przygotowania pacjenta do zabiegu. Ten sposób
polecany jest m.in. kobietom w cià˝y
oraz dzieciom.
Dla pacjentów, którzy, mimo takiej
dogodnej metody, nadal obawiajà si´
znieczulania i bólu, jest mo˝liwoÊç wykonania sedacji wziewnej.
Co to jest – sedacja wziewna?
■ Pacjentowi podawany zostaje podtlenek azotu – pacjent wdycha
t´ substancj´ przez specjalnà maseczk´, po czym wpada w pewnego
rodzaju b∏ogostan. Nie bez powodu
podtlenek azotu okreÊla si´ jako gaz
rozweselajàcy.
Brzmi zach´cajàco. Czy to wystarcza do przeprowadzenia bezbolesnego
zabiegu?
■ Nie, sedecj´ wziewnà stosuje si´ po
to, by pacjent ca∏kowicie si´ odpr´˝y∏ i
zapomnia∏ o swoich l´kach przed zabiegiem. Stan relaksu pozwala na wykonanie dalszych dzia∏aƒ stomatologicznych.
Ta metoda jest szczególnie zalecana
u dzieci, z którymi jest ci´˝ki kontakt.
Co istotne, sedacja wziewna pozwala
uniknàç stosowania narkozy u ma∏ych
pacjentów, a trzeba podkreÊliç, ˝e ka˝de
znieczulenie ogólne nie jest oboj´tne dla
organizmu.
I tak dziecko, które nie daje si´ nawet posadziç na fotelu stomatologicznym, przygotowywane jest do zabiegu

dzi´ki specjalnie organizowanym wizytom adaptacyjnym.
Na czym one polegajà?
■ Staramy si´, ˝eby ka˝da pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym by∏a w∏aÊnie wizytà
adaptacyjnà. Nale˝y sprawiç, by pierwszy pobyt u stomatologa kojarzy∏ si´
dziecku jak najprzyjemniej. A wi´c sadzamy dziecko na fotelu, jeÊli dziecko
pozwoli, oglàdamy zàbki, pokazujemy
narz´dzia dentystyczne, wozimy na fotelu góra – dó∏, t∏umaczymy ró˝ne rzeczy.
Na koniec dziecko dostaje nagrod´. Wizyty adaptacyjne majà na celu wprowadzenie dziecka w nowà sytuacj´.
A jeÊli chodzi o sedecj´ wziewnà
stosowanà przy zabiegach u dzieci –
metoda ta sprawia, ˝e dziecko wynosi przyjemne wspomnienia z wizyty u
stomatologa.
Skoro mowa o stomatologii dzieci´cej.
CoÊ, co zwróci∏o mojà szczególnà uwag´
w ofercie kliniki – wype∏nienia Twinky
Star. Co to takiego?
■ Sà to wype∏nienia kolorowe, dzi´ki
którym staramy si´ zach´ciç pociechy
do wizyt u lekarza stomatologa. Mali pacjenci mogà wybraç sobie kolor
wype∏nienia – oczywiÊcie, mówimy o
z´bach mlecznych – spoÊród takich
barw, jak: ró˝owa, niebieska, z∏ota,
srebrna, zielona. Dla dzieci jest to olbrzymia frajda i powód do zaimponowania kolegom w przedszkolu czy szkole.
Przy klinice Villa Nova dzia∏a
fundacja dla dzieci. Prosz´ o tym
opowiedzieç.
■ Fundacj´ za∏o˝y∏a moja mama,
która od wielu lat zajmuje si´ leczeniem
dzieci z rodzinnych domów dziecka. Natomiast – tej charytatywnej dzia∏alnoÊci
– dopiero niedawno zosta∏a nadana
struktura prawna. I, co nas bardzo mile zaskoczy∏o, znalaz∏o si´ naprawd´
wielu lekarzy, którzy pomagajà w tym
przedsi´wzi´ciu.
Wspó∏czesna stomatologia to, w du˝ej
mierze, kwestia estetyki i kreacji wizerunku. Jakie zabiegi w tym zakresie wykonywane sà w klinice Villi Nowej?

■ Bardzo du˝ym zainteresowaniem
cieszà si´ zabiegi wybielania z´bów.
Oferujemy wszelkie dost´pne na rynku
systemy wybielania, jednak istota zabiegu sprowadza si´ do indywidualnego dobrania metody do konkretnego pacjenta,
zale˝nie od struktury z´bów.
Czy ka˝dy pacjent mo˝e byç poddany
zabiegowi wybielania z´bów?
■ Praktycznie tak, jednak nie ka˝dy
pacjent mo˝e mieç wykonany ten zabieg
od razu, np. pacjenci z paradontozà, z
aktywnymi ubytkami próchnicowymi,
pacjenci z nadwra˝liwoÊcià z´bów.
I tu – cenna informacja – niedawno sprowadziliÊmy specjalny sprz´t ze
Stanów Zjednoczonych, rozjaÊniajàcy
kolor z´bów nawet o 5, 5 tonu, a
jednoczeÊnie nie nara˝ajàcy pacjentów
z nadwra˝liwoÊcià na du˝y dyskomfort
po zabiegu.
Popraw´ estetyki zapewniajà te˝
implanty, coraz popularniejsze w naszym kraju. Jakie sà zalety takiego
rozwiàzania?

■ Na szcz´Êcie – czy to za sprawà
wy˝u
gospodarczego,
czy
te˝
wzrastajàcej ÊwiadomoÊci zdrowotnej –
coraz wi´cej pacjentów decyduje si´ na
uzupe∏nienie protetyczne w postaci implantów. Implanty stanowià doskona∏e
rozwiàzanie, gdy˝ w optymalny sposób
przypominajà naturalne uz´bienie. Implant, czyli sztuczny korzeƒ, odbudowuje brakujàcy zàb, a ponadto, zatrzymuje
b∏yskawiczny zanik koÊci, co jest chyba
najgorszà konsekwencjà utraty z´bów.
A przypomn´, ˝e brak zaledwie jednego
z´ba oznacza utrat´ 1% zdrowia.

Kto najcz´Êciej decyduje si´ na implanty?
■ Przede wszystkim osoby, które,
z ró˝nych powodów, utraci∏y w∏asne
z´by. PodkreÊl´ raz jeszcze, ˝e implanty
sà w tej chwili najlepszym rozwiàzaniem
protetycznym. I, myÊl´, ˝e cena za ten
zabieg jest absolutnie adekwatna do
korzyÊci, jakie z niego p∏ynà.
Ponadto tego typu uzupe∏nienie, coraz cz´Êciej, wybierajà pacjenci, którzy przez wiele lat u˝ytkujà protezy.
Ostatnio, bardzo spektakularnym dla
mnie przypadkiem, by∏a stosunkowo

m∏oda kobieta, od lat noszàca protez´.
Zdecydowa∏a si´ na zrobienie kilku implantów oraz odpowiedniego mostu – w
ten sposób ca∏kowicie wyeliminowano
koniecznoÊç noszenia protezy. Pacjentka nie spodziewa∏a si´ tak wspania∏ych
rezultatów. Przyjecha∏a do kliniki z wielkim bukietem kwiatów; bardzo wzruszona, dzi´kowa∏a za przywrócenie jej
jakoÊci ˝ycia.
Oprócz tego stosuje si´ takà metod´ – uzupe∏nienie protetyczne oparte na implantach – u osób z ca∏kowitym
bezz´biem.
Specjalizuje si´ pani w zakresie ortodoncji, dziedzinie, która równie˝
wp∏ywa na pi´kne efekty estetyczne.
Co najbardziej interesuje panià w tej
specjalnoÊci?
■ Przede wszystkim proces i efekty leczenia ortodontycznego. Uzyskaç
pi´kne warunki zgryzowe, pi´kne rysy
twarzy to jest ogromna satysfakcja. Za
ka˝dym razem, kiedy widz´ promienny, wr´cz nadmiernie wyeksponowa-

ny uÊmiech u pacjenta, który w∏aÊnie
zakoƒczy∏ leczenie, to dla mnie wielki sukces.
Jakie rodzaje aparatów sta∏ych proponuje pani swoim pacjentom?
■ Obecnie dost´pna jest bardzo szeroka gama sta∏ych aparatów ortodontycznych. Wybór zale˝y od oczekiwaƒ
i mo˝liwoÊci pacjenta.
Stosujemy, sprawdzone, funkcjonujàce
od wielu lat na rynku, aparaty metalowe,
a tak˝e ró˝nego rodzaju aparaty estetyczne, niemal niewidoczne na zewnàtrz:
kompozytowe, porcelanowe, z kryszta∏u
górskiego. Sà to aparaty bardzo ch´tnie
wybierane przez osoby publiczne, aktywne zawodowo, które nie mogà sobie
pozwoliç na, powiedzia∏abym, otwarty
sposób leczenia ortodontycznego.
Mo˝emy tak˝e zaoferowaç aparaty, które dzia∏ajà na zasadzie zmniejszonego tarcia. Sà skonstruowane tak, ˝e wywierajà
mniejsze si∏y na poszczególne z´by – przy
takiej metodzie czas leczenia jest du˝o
krótszy, a efektywnoÊç bardzo wysoka.

Trzeba równie˝ wspomnieç o miniaturowych wszczepach ortodontycznych,
czyli mikroimplantach, które pe∏nià
funkcj´ pomocniczà przy leczeniu ortodontycznym, skracajàc czas leczenia
o jednà trzecià, a nawet o jednà drugà w
stosunku do metod konwencjonalnych.
Tak wi´c – jak mo˝na si´ przekonaç
– mo˝liwoÊci w ortodoncji, jakie mog´
zaoferowaç pacjentom, sà bardzo du˝e.
Ostatnio wielokrotnie spotka∏am si´
z takà opinià, ˝e posiadanie aparatu
bardzo pozytywnie wp∏ywa na wizerunek osoby z perspektywy pracodawcy, czy te˝, szeroko rozumianej, opinii
publicznej. Dlaczego? Poniewa˝ aparat
Êwiadczy o tym, ˝e korzystajàca z niego
osoba dba o siebie – o swoje zdrowie,
swojà urod´, swój wizerunek. Jest mile
postrzegana przez otoczenie.
Co to jest technika lingwalna?
■ Dzi´ki tej technice mo˝liwe jest
za∏o˝enie aparatu od strony j´zykowej
– wówczas absolutnie go nie widaç od
strony wargowej, a, co wi´cej, leczenie

przebiega bardzo szybko. Jednak technik´ lingwalnà stosuje si´ w przypadku
raczej niewielkich wad zgryzu.
A jak to jest z poprawnà dykcjà podczas leczenia ortodontycznego?
■ JeÊli chodzi o aparaty konwencjonalne, zak∏adane od strony wargowej, to
dykcja w∏aÊciwie nie ulega pogorszeniu.
Natomiast odnoÊnie metody lingwalnej
– jest to kwestia indywidualna: u jednych
osób aparat nieco zaburza poprawnà
wymow´, u innych – nie.
Kiedy rozmawia si´ o takich dziedzinach stomatologii, jak ortodoncja czy
implantologia, wcià˝ wraca wàtek nienagannej estetyki, tzw. dobrego wizerunku. Jak pani sàdzi, czy nie jest tak,
˝e popularnoÊç us∏ug z zakresu stomatologii estetycznej nap´dzana jest przez
media, wzorce spo∏eczne?
■ OczywiÊcie, w du˝ym stopniu, to
kwestia medialnej rzeczywistoÊci, w jakiej ˝yjemy – wymagaƒ spo∏ecznych, narzucanych przez kreowane trendy. Jednak myÊl´, ˝e tak jest nie od dzisiaj – dobry, a przede wszystkim zdrowy wyglàd,
zawsze by∏ uto˝samiany z powodzeniem
i sukcesem. Osoba zadbana jest lepiej
postrzegana przez spo∏eczeƒstwo, ni˝ ta,
która nie zwraca uwagi na swoje zdrowie
i swój wyglàd. A przecie˝ zdrowy, bia∏y
i promienny uÊmiech stanowi cz´Êç dobrego wizerunku. Stàd tak wielkie zainteresowanie aparatami ortodontycznymi
czy implantami – takich zabiegów jest
naprawd´ bardzo, bardzo wiele w naszej klinice. Mo˝e dlatego, ˝e naszymi
pacjentami jest pewna szczególna grupa spo∏eczna.
Co ma pani na myÊli, okreÊlajàc w ten
sposób pacjentów kliniki Villa Nova?
■ W du˝ej mierze sà to osoby publicznie znane. To pacjenci o wysokiej
ÊwiadomoÊci zdrowotnej, którzy bardzo
o siebie dbajà. Ceniàce wysokà jakoÊç
us∏ug i dobry wizerunek.
A nawiàzujàc jeszcze do kwestii estetyki w stomatologii – prosz´ powiedzieç,
na ile lekarz stomatolog powinien byç
artystà?
■ Wydaje mi si´, ˝e coraz cz´Êciej
– zarówno pacjent od lekarza stomato-

loga, jak i lekarz
od samego siebie – wymaga
umiej´tnoÊci artystycznych, poczucia dobrze poj´tej
estetyki. MyÊl´,
˝e w przysz∏oÊci
na studiach stomatologicznych
b´dzie si´ k∏ad∏o
du˝y nacisk na çwiczenia manualne, artystyczne. Otó˝ tylko ci lekarze, którzy
majà opanowane takie zdolnoÊci, b´dà
mogli zaistnieç na rynku stomatologicznym i spe∏niaç oczekiwania coraz bardziej wymagajàcych pacjentów.
Bardzo lubi´ obserwowaç, jak lekarze
stomatolodzy pracujà nad specjalnymi
licówkami celem uzyskania u pacjenta
efektu Hollywood smile – to jest naprawd´ praca artystyczna. Prosz´ sobie
wyobraziç: stomatolodzy pos∏ugujàcy
si´ p´dzelkami! I tak przez trzy, cztery godziny.
A pacjent uczestniczy w prawdziwym
procesie twórczym.
■ Dok∏adnie tak. OczywiÊcie, nie
ka˝dy lekarz stomatolog ma ku temu
predyspozycje. Podobnie: nie ka˝dy
lekarz zajmujàcy si´ stomatologià
zachowawczà, potraﬁ perfekcyjnie
leczyç kana∏owo. W naszej klinice
jest to rozdzielone, ka˝dy lekarz zajmuje si´ konkretnà dziedzinà, wàskà
specjalizacjà stomatologii.
Czy w swojej specjalizacji czuje si´
pani artystkà?
■ Nie. Jestem raczej pasjonatkà tego,
co robi´. Lekarz ortodonta, po prostu,
musi mieç poczucie estetyki. OsobiÊcie,
k∏ad´ bardzo du˝y nacisk na rysy twarzy pacjenta, co ma szczególne znaczenie u kobiet.
A poza tym jestem pasjonatkà sztuki. Moim marzeniem sà studia w tym
kierunku.
Na Êcianach, w g∏ównym hallu kliniki, umieszczone zosta∏y liczne prace
Tamary ¸empickiej. Jak to si´ sta∏o, ˝e
w klinice stomatologicznej obecna jest
w∏aÊnie ta artystka?

■ Bardzo sobie ceni´ twórczoÊç tej
malarki. Dlatego postanowi∏am umieÊciç
kopie jej obrazów w miejscu swojej pracy – by uprzyjemnia∏y pacjentom wizyt´
w naszej klinice i, oczywiÊcie, cieszy∏y
moje oko. To, co zachwyca mnie najbardziej w dzie∏ach ¸empickiej, to kobiety:
pi´kne, wyraziste, silne.
Co zaliczy∏aby pani do sukcesów kliniki Villa Nova?
■ MyÊl´, ˝e przede wszystkim wysokà
jakoÊç us∏ug. Dostajemy codziennie po
kilka przesympatycznych maili od pacjentów, którzy sà bardzo zadowoleni
z efektów wykonanych u nas zabiegów.
Cz´sto piszà, ˝e nie spodziewali si´ tak
wspania∏ych rezultatów.
Natomiast my, w momencie zak∏adania
Villi, nie spodziewaliÊmy si´, ˝e
b´dziemy jednà z najnowoczeÊniejszych
klinik w Europie – bardzo dok∏adnie
Êledzimy wszelkie nowoÊci stomatologiczne i, te sprawdzone, staramy si´
sukcesywnie sprowadzaç do kliniki.
A ostatnio zdobyliÊmy statuetk´ dla
Modnego Miejsca w S∏u˝bie Zdrowia,
co jest dla nas du˝ym wyró˝nieniem,
motywujàcym do dalszego rozwoju.
I to, na co zwracamy szczególnà uwag´
– atmosfera w klinice, a wi´c: pi´kne otoczenie, kojàca muzyka, mi∏y personel.
Wszystko po to, by pacjent czu∏ si´ komfortowo i bezpiecznie, niczym w rodzinnej
atmosferze. Bo pacjenta nale˝y traktowaç
nie tylko z perspektywy jego z´bów, ale
znacznie szerzej – jako cz∏owieka wraz z jego problemami i potrzebami, jako osob´,
która przysz∏a po pomoc.
˚yczymy zatem dalszych sukcesów.
Dzi´kuj´ bardzo za rozmow´.
Rozmawia∏a Anna Gr´da.

