
Jak dzielić leczenie na etapy, 

aby przygotowywać lepsze 
plany leczenia



Krótki poradnik, który masz przed 
sobą, pozwala przejść na skróty 
przez najważniejsze etapy 
planowania leczenia. 

Jeśli chcesz poznać pełną ścieżkę 
wraz z przydatnymi wskazówkami 
wyniesionymi z praktyki, zapisz się na 
szkolenie UPGRADE: Planning. Link 
znajdziesz na końcu e-booka.
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E-book został przygotowany 

przez lek. dent. Tomasza 

Łukasika, który przeprowadził 

ponad 2000 kompleksowych 

konsultacji oraz przeszkolił z tego 

zakresu ponad 1500 osób.
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Higiena i planowanie



Dlatego zanim zaczniemy kompleksowe leczenie 
u pacjenta, należy zadbać o odpowiednią higienę 

u niego przez cały czas trwania leczenia.

Należy również odpowiednio poszerzyć diagnostykę 
o wszystkie badania/wizyty konieczne do pełnego 

zdiagnozowania, które pozwoli nam ułożyć optymalny 
plan leczenia.
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• przygotowanie pacjenta do 
właściwego leczenia,

• zadbanie o prawidłową higienę 
pacjenta i odpowiedni 
instruktaż (!!!),

• poszerzenie diagnostyki,
• zaplanowanie estetyki i w miarę 

możliwości wizualne 
przedstawienie pacjentowi 
przybliżonych efektów.
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Leczenie biologiczne



Ważnym elementem są dodatkowe konsultacje 
w dziedzinach, w których nie czujemy się najlepiej. 
Pozwoli nam to przewidzieć w jakim stopniu musimy 

poszerzyć diagnostykę w III etapie.
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• wyleczenie stanów zapalnych 
i wszelkich innych sytuacji, które 
ulegają pogorszeniu i mogą 
dawać dolegliwości bólowe,

• dalsze zmniejszenie ilości 
bakterii w jamie ustnej,

• przygotowanie do kolejnych 

etapów leczenia.
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Poszerzona diagnostyka



Najbardziej zróżnicowany etap - często jest uzależniony 
od gabinetu, w którym przyjmujemy, i jego możliwości.
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• poszerzenie diagnostyki 
i przygotowanie do dalszych 
etapów leczenia,

• weryfikacja założeń 
pierwotnego planu leczenia.
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Ortodoncja



Oprócz prawidłowego ustawienia zębów względem 
siebie, warto zadbać również o prawidłową pozycję 

w SSŻ.

Jeśli planujemy liczne odbudowy protetyczne, nie 
zapominajmy o zaplanowaniu odpowiedniej ilości 

miejsca.
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• prawidłowy zgryz,
• estetyka zębów,
• ustawienie zębów.

14



15

Implantologia



Wszczepiamy implant nie tam gdzie jest kość, tylko tak, 
żeby móc prawidłowo wykonać na nim protetykę. 

Dlatego coraz większe znaczenie ma odbudowa kości 
i zabiegi typu podniesienie dna zatoki szczękowej.

Najlepiej gdyby każdy zabieg, gdzie jest to możliwe, był 
wykonywany z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego.
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• stworzenie odpowiednich 
warunków do implantacji 
i późniejszej protetyki,

• przygotowanie do uzupełnienia 
braków zębowych,

• chirurgia periodontologiczna.
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Protetyka



Tutaj wychodzą na powierzchnię wszystkie nasze 
niedopatrzenia lub pominięcia w poprzednich etapach. 

Bywa więc ciężko. 

Odpowiednie przestrzeganie reguł i staranność przez 
cały okres leczenia znacznie upraszczają ten etap, 

czyniąc go przyjemnym.

Widzimy nareszcie ostateczny efekt naszych działań.
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• przygotowanie prac 
protetycznych na zębach 
własnych i na implantach,

• znaczna poprawa estetyki 
uśmiechu,

• przywrócenie funkcji,
• ukoronowanie   

(okoronowanie?      ) naszego 
leczenia.
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Podtrzymanie efektów



Jeden z najczęściej zaniedbywanych etapów. 

Warto zmotywować pacjenta i przykładać się do 

późniejszych wizyt kontrolnych. Kłaść duży nacisk na 
higienizację co 6 miesięcy aż do idealnej higieny 

pacjenta. Uzależnić od tego gwarancję.

Jeśli pacjent nie miał planu „najlepszy z najlepszych”, 
pytać odnośnie chęci poprawy estetyki (licówki, 

wybielanie itd.)
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• po wyleczeniu wszystkich 
zębów, utrzymanie tego stanu 
jak najdłużej.
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Tylko lub aż jeden



Trzymanie się etapów leczenia to klucz do 

sukcesu kompleksowego leczenia. Pozwala 

uniknąć wielu błędów, zwiększa 

przewidywalność i powtarzalność leczenia, 

jednocześnie ułatwiając cały proces.

Jeśli chcesz nauczyć się prowadzić 

kompleksowo pacjenta krok po kroku przez 

proces leczenia, to możesz to łatwo zrobić bez 

wychodzenia z domu. Podpowiedź znajdziesz 

na następnej stronie 
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Szkolenie 

UPGRADE: Planning

Trwające prawie 9 godzin szkolenie 

online, dostępne zawsze pod ręką 

24/7, podczas którego nauczysz się:

• dopasować plan leczenia do 

oczekiwań i możliwości pacjenta,

• dzielić leczenie na etapy 

w odpowiedniej kolejności,

• zmniejszyć stres związany 

z prowadzeniem konsultacji,

• uwzględniać w planach leczenia 

wszystkie dziedziny stomatologii,

• unikać najczęstszych pułapek przy 

planowaniu leczenia,

• upraszczać trudne przypadki, dzięki 

konkretnym schematom.
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https://tomaszlukasik.pl/produkt/upgrade-planning-
pelny-pakiet-szkoleniowy-online/
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https://tomaszlukasik.pl/kategoria-produktu/szkolenia/

https://tomaszlukasik.pl/produkt/upgrade-planning-pelny-pakiet-szkoleniowy-online/
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