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Колко добре се почувствах, когато всичко
приключи и видях усмихнатото лице на
главната си асистентка, което ме канеше
да полегна в зоната на релакс на пациентите. Идеята да си полежа със студен компрес на бузата и чаша студен сок, гледайки
забързания трафик по „Раковски“ от високо
ми се стори доста примамлива.
Следваше период на възстановяване.
Нещата отново бяха под мой контрол и
не бяха толкова трудни за изпълнение.
Раната се нуждаеше от пълен покой и всекидневни грижи. Когато два-три дни след
операцията не се появи нито болка, нито
отток или някакъв друг проблем реших, че
вече всичко е ОК. Но уви - на контролния
преглед колегата ми веднага забеляза
отклонението в грижите, които полагах и
получих остра забележка. Честно, досрамя
ме, понеже сам критикувах пациентите, че
не мажат раната с предписаният им гел и
не спазват стриктна хигиена.
Разбрах колко е трудно да намираш по10
минути за себе си поне 6 пъти дневно
,направих усилие, поправих се и възстановителният период мина гладко. Последваха
сваляне на конци, контролни снимки и фаза
на изработване на временните корони
върху имплантите. Щом ми ги поставиха,
за мен нещата приключиха. С тях можех
да се храня нормално с всякакъв вид храна,
която не се задържаше около тях. Грижите
за тези зъби беше абсолютно еднаква,
като грижата за останалите ми естествени зъби. Нищо по-различно.

За зъбните импланти... честно!
Занимавам се с имплантология от 10 години. Всеки ден оперирам, поставям зъбни
импланти, корони върху тях, планирам лечения, консултирам колеги. Веднъж на три
месеца пътувам в чужбина за обучение, за
да съм в крак с новостите. Ръководя поне
шест курса годишно за следдипломно обучение и изследователски клуб в областта
на имплантологията.
Всеки ден разказвам на пациентите си за
зъбните импланти, за протокола на операциите, за стерилността и винаги съм се чудил от какво се страхуват и защо отлагат
лечението си, понякога и до последно. За
мен, медикът, споменаването на огромния
процент пациенти, успешно решените
случаи и високата квалификация на екипа
ми, трябва да са достатъчни, за да убедят
всеки, че това е изключително съвременно
лечение с много висока успеваемост.
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Докато един ден не влязох в един банков
офис, не сдъвках един дъвчащ бонбон и...
не си счупих два зъба. Последва рентгенова снимка и скенер, а резултатът
беше категоричен: зъбите трябваше
да се извадят, да се поставят два
импланта заедно с изкуствена кост и
пластика на венеца. Сякаш всичките ми
знания и умения изчезнаха. И ме достраша. И то доста. Разбрах, че колкото и
да отлагам, нещата само ще станат
по-зле. На деня и часа бях на операционния стол. Този път от другата страна.
Манипулацията продължи около два часа
и ако можех да избирам отново, щях да
избера да бъда в медицински сън. Заспивам, събуждам се и готово.Това да съм в
съзнание и да виждам, и чувам работата на собствения си екип беше може би
най-неприятната част от оперативната интервенция.

Сега, няколко месеца по-късно, дискутирам
лечението на пациентите си със значително по-голяма увереност в думите. Аз
самият съм преживял това, което на тях
им предстоеше. Чувствам се длъжен да им
обещая, че няма да ги боли, защото това
е самата истина. Винаги коментираме
и възможността за сън или наркоза по
време на операцията. Така се избягват
негативните емоции по време на самата
интервенция. Акцентирам на необходимостта от следоперативни грижи и на
проблемите, които могат да се получат,
когато указанията не се спазват.
В момента мога да кажа, че имам ясна
представа как се чувства човек в разцвета на силите си, контролиращ живота и
бизнеса си, изведнъж изпаднал в ситуация,
в която нищо не зависи от него и трябва
да се остави в ръцете на друг човек. И
тук не става въпрос за ремонт на автомобил или апартамент. Тук става въпрос за
собственото здраве и лечебен резултат, с
които след това трябва да се живее дълги
години. И който да ти носи удоволствие
при всяка усмивка, всяка отхапана ябълка
или препечена филийка.

On dental implants…
honestly!
I’ve been doing implantology for 10 years.
Every day I operate, put dental implants,
crowns on them, plan treatments, consult
colleagues. Once every three months I travel
abroad to study, keep up with innovations. I’m
in charge of at least six postgraduate courses
and a research club in the field of implantology.
Every day I tell my patients about dental
implants, about the procedure of the surgery,
the sterility and I’ve always wondered what
they are afraid of and why they postpone the
treatment, sometimes until the very last moment. To me, a doctor, mentioning the huge
percentage of patients, successfully solved
cases and my team’s excellent expertize
should be sufficient to convince everyone that
this is an extremely modern treatment with
great results.
Until one day I went into a bank office, ate
a chewy candy and ... broke two teeth. An
x-ray and scanner followed and the result was
definite: the teeth had to be taken out, put
two implants along with an artificial bone and
a plastic on the gum. As if all my knowledge
and skills vanished. I felt scared. Very scared
at that. I found out that the longer I postpone
it, things will get worse. On the day and time
of I was on the surgery dental chair. This time
on the other side. The manipulation lasted
about two hours and if I could make a choice
all over again, I would have chosen to be
under anaesthetic. I fall asleep, wake up and
here it is. Being conscious and being able
to see and I hear the work of my own team
was probably the most unpleasant part of the
surgical intervention.
I felt so great when everything was over and
I saw the smiling face of my chief assistant,
inviting me to lie down in the patients’ relax
zone. The idea of lying down with a cold
compress on my cheek and a glass of cold
juice, watching the hurried traffic on “Rakovski
Street” from up high seemed quite tempting.
A recuperation period followed. Things were
in my control again and not that hard to
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do. The wound needed complete rest and
everyday care. When two-three days after the
operation no pain, swelling or any other problem appeared I realized everything was ОК.
But alas – during the follow-up examination
my colleague immediately noticed the deviation in the care and I was strongly criticized.
Honestly speaking, I felt embarrassed as I
myself criticized the patients for not applying
the wounds with the prescribed gel and not
maintaining strict hygiene.
I realized how hard it was to find 10 minutes
for yourself at least 6 times a day, made an
effort, changed and the rehabilitation period
went smoothly. Removing the stitches, postoperative x-rays and the phase of making
temporary crowns on the implants followed.
As soon as they put them, things for me
ended. They help me eat normally all kinds
of food which didn’t remain between them.
The care for these teeth was absolutely the
same as the care for the rest of my natural
teeth. Nothing more special.
Now, a few months later, I’m discussing my
patients’ treatment with considerably greater
confidence in what I’m saying. I myself have
been through this, which was lying ahead. I
feel I must promise it won’t hurt as this is the
whole truth. We always comment the possibility to sleep or be narcotized during the
operation. Thus, negative emotions during
the invention itself are avoided. I emphasize
on the necessity of post-operational care and
problems that might occur when instructions
aren’t followed.
At the moment I can say that I have a clear
idea of how a person at the height of their
powers who controls their life and business
feels when suddenly gets in a situation
where nothing depends on them and they
must be left to the care of another person.
The case in point here isn’t fixing a car or
a flat. We’re talking about your own health
and healing result, which I must live with for
many more years. Which brings you pleasure
when smiling, biting an apple or having a
toast.
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