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Cukrzycę
rozpoznasz
u dentysty
Już wkrótce lekarze dentyści będą mogli kierować pacjentów na
bezpłatne badania poziomu glukozy we krwi. W ramach nowego
projektu do gabinetów dentystycznych trai ok. 50 000 skierowań.
Celem akcji jest skuteczniejsze rozpoznawanie choroby.
W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób, a blisko 5 mln znajduje się w stanie przedcukrzycowym. Nawet
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milion żyje bez właściwej diagnozy choroby. To również
pacjenci gabinetów stomatologicznych, jednak nie wszyscy
lekarze dentyści potrafią skojarzyć złych wyników leczenia paradontozy czy próchnicy
z występowaniem stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy.
To wkrótce ma się zmienić.
„Nauka nie ma wątpliwości,
że choroby ogólne manifestują
się w jamie ustnej. Dowodów na
to, że cukrzyca niekorzystnie
wpływa na stan uzębienia znamy wiele: jest jednym z głównych czynników ryzyka paradontozy, ma negatywny wpływ
na implanty zębowe, może być
przyczyną infekcji grzybiczej
oraz zmian błony śluzowej
w jamie ustnej. Wiemy również, że choroby przyzębia
mogą pogarszać przebieg cukrzycy. Stomatodiabetologia to
nie mrzonka – to fakt. Należy
zachować wyjątkową czujność,
ponieważ wczesne wykrycie tej choroby jest niezwykle
istotne” – apeluje prof. Leszek
Czupryniak, specjalista chorób
wewnętrznych i diabetologii,
kierownik Kliniki Diabetologii
i Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
w Warszawie.
Sam apel to za mało, dlatego diabetolodzy i dentyści
łączą siły i powołują do życia
Koalicję Wczesnego Wykrywania Cukrzycy pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Projekt ma zintegrować środowiska wokół problemu diagnozowania choroby, zaowocować skutecznymi działaniami
w kierunku jej wykrywalności
i przełożyć się na wzrost świadomości pacjentów. Start akcji już we wrześniu, podczas
najważniejszego
wydarzenia
w historii polskiej stomatologii – Dorocznego Światowego
Kongresu Stomatologicznego

FDI (7-10 września w Poznaniu). Udział w wydarzeniu potwierdziło kilka tysięcy specjalistów ze 117 krajów.
„Wzrost poziomu zachorowań na cukrzycę sprawia,
że lekarze dentyści nie mogą
być obojętni wobec wyzwań,
stojących przed współczesną
medycyną. Podczas Kongresu
w specjalnych punktach każdy lekarz dentysta będzie
mógł przyłączyć się do Koalicji
Wczesnego
Wykrywania Cukrzycy. Do tych,
którzy
zadeklarują
chęć
udziału w projekcie trafi ok.
50 000 bezpłatnych skierowań
na badania poziomu glukozy we
krwi, przeznaczone dla pacjentów oraz materiały edukacyjne,
opracowane przez specjalistów
diabetologów i dentystów”
– informuje prof. Bartłomiej
W. Loster, Prezydent Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego, Przewodniczący Polskiego
Komitetu Organizacyjnego FDI
2016 Poznań.
Współpraca dentystów z diabetologami wpisuje się w cele
Światowej Federacji Stomatologicznej (FDI) – głównego
organizatora wydarzenia, która
już wiele lat temu wskazywała
nie tylko na negatywny wpływ
cukru na zdrowie jamy ustnej,
ale również fakt, że zdrowie
jamy ustnej i reszty organizmu
są ze sobą ściśle związane.
Lekarze dentyści bardzo
poważnie podchodzą do nowych zadań, dlatego podczas
Kongresu FDI w Poznaniu,
w punktach sprzedaży nie będzie można kupić produktów
zawierających biały cukier.
Źródło: biuro prasowe Kongresu FDI 2016.

