Hyvä potilas!
Tervetuloa lukemaan Kliinik 32:n uutiskirjettä! Uutiskirjeessä on yhteenveto viimeisten
kuukausien tärkeimmistä tiedoista, jotka saattavat kiinnostaa Sinua Kliinik 32:n potilaana.
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Sinun
Kliinik 32

Kliinik 32:n Hampaiden terveyden kuukausi voitti palkintoja
Lisätäksemme tietoisuutta suuhygienian merkityksestä järjestimme marraskuussa
Hampaiden terveyden kuukausi -kampanjan. Sen yhteydessä pystytimme Tallinnaan Solariskeskuksen eteen 2,5 metriä korkeat jättihampaat, joissa jokainen sai itse leikkiä bakteeria ja
vakuuttua siitä, mitä tapahtuu hoitamattomille hampaille. Uskomme, että onnistuimme hiukan
lisäämään ihmisten tietoisuutta oikeasta suuhygieniasta. Olemme tyytyväisiä myös siihen,
että Hampaiden terveyden kuukauden huomasivat myös muotoilun ja mainonnan
ammattilaiset hieman toisesta näkökulmasta.
Maaliskuun lopussa Kuldmuna 2010 -mainoskilpailun juhlallisessa palkintogaalassa
selvitettiin Viron parhaat mainokset. Kliinik 32:n Jättihampaille myönnettiin ulkomainosten
kategoriassa Hopeamuna ja Hammasten terveyden kuukausi sai Pronssimunan parhaan
kampanjan kategoriassa.
Jättihampaat saivat muutama kuukausi aikaisemmin Virossa ensimmäistä kertaa pidetyssä
ADC*Estonia Disainiauhind -muotoilukilpailussa hopeaa ympäristösuunnittelun kategoriassa.
Se merkitsee sitä, että Hampaat lähetetään automaattisesti myös kesäkuussa Barcelonassa
järjestettävän kansainvälisen Art Directors' Club -mainoskilpailun tuomariston eteen.
Kiitämme mainostoimisto Taevas Ogilvyä, joka auttoi meitä toteuttamaan Jättihampaiden
konseptin.

Uusi hammastarkastuspaketti
Jos viimeisestä hammaslääkärikäynnistäsi on kulunut puoli vuotta tai enemmän, peilin
antama kuva ei takaa sitä, että hampaat ovat todellisuudessa terveet.
Hammastarkastuspaketti sisältää suun ja hampaiden tarkastuksen, kuvien ja
panoraamakuvan (tarvittaessa 3D-kuvan) ottamisen potilaan suusta sekä analysoinnin
lääkärin kanssa. Lääkäri havaitsee pienimmätkin viat, ja mikäli hammashuolia ei ole, on suuri
ilo todeta se ja antaa potilaalle varmuus siitä, että kaikki on todella kunnossa. Ennaltaehkäisy
on helpompaa kuin hoitaminen.
Tutustu tarkemmin klinikan kotisivulla olevaan videoon: http://bit.ly/cymQCD

Kesäkuussa järjestetään Kliinik 32:n viides hammaslääkärikonferenssi
Kutsumme kaikki kollegamme 4. kesäkuuta Kliinik 32:n konferenssiin ”Hammashoidon pienet
ihmeet
–
haasteelliset
sairaustapaukset”.
Tapahtumapaikka
on
Swissotelin
konferenssikeskus Tallinnassa. Konferenssissa pohditaan erilaisia suun ongelmia ja
annetaan ohjeita ensi silmäyksellä mahdottomilta tuntuvien ongelmien ratkaisuun.
Vierailevana esiintyjänä on tunnettu ruotsalainen proteetikko DDS., MsD. tri Odont. h.c.
Sverker Toreskog. Esiintyjinä ovat lisäksi Hammashoitola Oden hammaslääkäri tri Liina
Krüünvald, Admirali Hambaravin hammaslääkärit tri Toomas Männaste ja tri Peeter Jõers

sekä Kliinik 32:n hammaslääkärit tri MSc Lauri Vahtra, tri Reet Pallase ja ortodontti tri Kirsten
Nigul.
Lisätietoja: http://bit.ly/bC0gu0

Tri Martin Martma pääsi Ajujaht-kilpailun finaaliin
Ajujaht (Brainhunt) -kilpailussa valittiin 1 700 idean joukosta 20 finalistia, joiden joukossa on
myös Kliinik 32:n lääkäri Martin Martma hammashoitoon liittyvien innovatiivista teknologiaa
koskevien ideoiden kanssa.
Tri Martma yrittää nimittäin löytää Tarton yliopiston tieteilijöiden kanssa ratkaisun ongelmaan,
miten saada poistettua juurikanavaan murtuneet instrumentit 15 minuuttia kestävällä
toimenpiteellä viisi tuntia kestävän toimenpiteen sijaan. Noin seitsemän vuotta sitten
instrumenttien kanavasta poistaminen oli yleensä lähes mahdotonta. Nykyään ongelman
ratkaiseminen on mahdollista mikroskooppisen hammashoidon kehittymisen myötä erityisillä
ultraäänilaitteilla.
Tohtori Martma ei päässyt viiden finalistin joukkoon tv-ohjelmassa, mutta hänen ideansa on
saavuttanut vaiheen, jossa haetaan Tarton yliopiston kanssa Viron elinkeinoelämän
kehittämissäätiön innovaatiotukea.
Tv-klippiä voi katsella seuraavassa osoitteessa: http://bit.ly/cDzhB7

Lääkärit osallistuivat kansainvälisiin konferensseihin ja koulutuksiin
Tri Kirsten Nigul osallistui Australiassa Sydneyssä pidettyyn seitsemänteen ortodonttien
maailmankonferenssiin, jossa sovittiin kehityssuunnista seuraavaksi viideksi vuodeksi. Tri
Nigulin mukaan maailmankonferenssin johtopäätöksenä oli, että ortodontin tulee ryhtyä
ottamaan huomioon hoitosuunnitelmaa tehdessään myös kasvojen ulkomuotoon ja hymyyn
liittyvät seikat eikä käyttää pelkästään röntgenkuvia ja malleja.
Tri Piret Väli ja tri Martin Martma osallistuivat New Yorkissa Pohjois-Amerikan suurimpaan
näyttely-konferenssiin Greater New York Dental Meeting, jossa he osallistuivat sekä
teoreettisille luennoille että esteettisen hammashoidon suunnittelua ja laserhoitoa koskeville
käytännön hands-on-kursseille.
Tri Piret Kolk osallistui 21. toukokuuta Tukholmassa pidettyyn Swiss Dental Academyn
koulutukseen ”Ammattitaitoinen hampaiden puhdistus”.
Tri Reet Pallase, joka suorittaa hammaslääkärityön ohessa myös suu-, kasvo- ja
leukakirurgian erikoistumisopintoja, osallistui 24.–27. huhtikuuta Maltalla Portomasossa
pidetylle AO:n (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) eli osteosynteesikysymysten
työryhmän kallon- ja kasvonluiden osteosynteesin peruskurssille. AOCMF:n peruskurssi
antoi teoreettisen ja käytännöllisen pohjan kallon- ja kasvonluiden murtumien ja niiden
komplikaatioiden operatiiviseen hoitoon. Kurssi perustui kallon- ja kasvonluiden
osteosynteesin nykyaikaisiin mahdollisuuksiin traumatologiassa ja palauttavassa kirurgiassa.

Tri Kadastikin ja tri Leppmetsan nimet muuttuivat
Tästä lähtien tri Triin Kadastikin nimi on tri Triin Lindma ja tri Sigrid Leppmetsan nimi on tri
Sigrid Matsoo.

Tiedotus tri Aluojan potilaille

Tri Laura Aluojan perheeseen odotetaan perheenlisäystä, ja sen vuoksi tri Aluoja lähtee
pidemmälle lomalle. Tri Aluojan potilaita hoitavat sen aikaa toiset lääkärit, ja
vastaanottovirkailijat auttavat varaamaan sopivan ajan.

Kliinik 32 osallistui Hyvän palvelun kuukausi -kampanjaan
Meille Kliinik 32:ssa on tärkeää, että potilaat tuntevat olonsa mukavaksi. Sen vuoksi hyvä
palvelu on lähellä sydäntämme. Uskomme, että hammashoidon tulee olla miellyttävä ja
tuloksellinen kokemus, jonka oleellinen osa on palvelu.

Kaikki urheilevat
Talvella lääkärimme hiihtivät. 39. Tarton maratoniin osallistui viisi Kliinik 32:n lääkäriä. Tri
Reet Pallase hiihti 63 km:n matkan loppuajalla 6:13:41. 31 km:n puolimaratonille osallistuivat
tri Martin Martma (aika 2:41:29), tri Kirsten Nigul (aika 2:42:45), tri Lauri Vahtra (aika 2:46:20)
ja tri Triin Lindma (aika 3:04:42).
Keväällä juoksimme. Toukokuussa järjestettyyn Maijooks-tapahtumaan osallistuivat
vastaanottovirkailijamme Kady, Oksana ja Mari. Kävellen tapahtumaan osallistuivat tri Piret
Väli ja tri Piret Kolk, avustajat Marge, Olga ja Kätlin sekä emännät Eene ja Mare.

Kesän aukioloajat
Kliinik 32 on kesäkuussa avoinna maanantaista perjantaihin klo 8–20 ja heinäkuussa
maanantaista perjantaihin klo 8–17. Hammashoitolamme on suljettu 25.6. ja 2.7. Elokuussa
jatkamme jälleen tavanomaiseen tapaan klo 8–20.
Haluamme jatkossakin lähettää Sinulle hyödyllisiä uutisia. Jotta uutisten seuraaminen olisi
mukavaa, kokoamme uutiset pidemmältä ajanjaksolta ja lähetämme ne Sinulle yhtenä
uutiskirjeenä. Mikäli et jostain syystä halua saada uutiskirjettä, pyydämme ilmoittamaan siitä
meille.
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