Uudiskiri nr 4. (1.juuni 2010)
Kliinik 32 Hammaste tervise kuu võitis auhindu
Teadlikkuse tõstmiseks suuhügieeni tähtsusest korraldasime novembris Hammaste tervise
kuu. Selle raames püstitasime Tallinnas Solarise keskuse esisele 2,5m kõrgused
Hiigelhambad, mille näitel sai igaüks ise bakterit mängida ja veenduda, mis juhtub
hooldamata hammastega. Usume, et õnnestus veidi tõsta inimeste teadlikkust õigest
suuhooldusest. Samuti on hea meel, et Hammaste tervise kuud märkasid veidi teise nurga
alt ka disaini- ja reklaamiprofessionaalid.
Märtsi lõpus selgusid reklaamikonkursi Kuldmuna 2010 pidulikul auhinnagalal Eesti parimad
reklaamid. Kliinik 32 Hiigelhambad pärjati välireklaami kategoorias Hõbemuna tiitliga ning
parima kampaania kategoorias hinnati Hammaste tervise kuu Pronksmunaga.
Mõned kuud varem Eestis esimest korda jagatud disainiauhindadel ADC*Estonia
Disainiauhind said Hiigelhambad keskkonnadisaini kategoorias hõbeda. See tähendab, et
Hambad lähevad automaatselt ka juunis Barcelonas toimuva rahvusvahelise Art Directors'
Club žürii ette.
Eelmise nädala lõpus 26. - 28. mail toimus Ukraina pealinnas Kiievis 11. rahvusvaheline
reklaamifestival KIAF, kus Kliinik 32 Hiigelhambad võitsid outdoor kategoorias pronksi!
Täname reklaamiagentuuri Taevas Ogilvy, kes aitas meil Hiigelhammaste kontseptsiooni ellu
viia.

Uus pakett „Hammaste Kontroll“
Kui viimasest hambaarsti külastusest on möödunud pool aastat või enamgi, siis ei saa pilt
peeglis anda garantiid, et hambad ka tegelikult terved on. Hammaste Kontrolli pakett
sisaldab suu ja hammaste ülevaatust, patsiendi suust fotode ja panoraampildi (vajadusel 3D
pildi) tegemist ning analüüsimist koos arstiga. Arst avastab pisimadki vead ja kui
hambamuresid ei ole, siis seda suurem on rõõm tõdeda ja anda patsiendile kindlustunne, et
kõik on tõesti korras. Ennetada on lihtsam kui ravida.
Vaata lähemalt kliiniku kodulehel olevat video http://bit.ly/cymQCD

Juunis toimub Kliinik 32 sarjas viies hambaarstide konverents
4. juunil kutsume kõiki kolleege Kliinik 32 konverentsile „Hambaravi väikesed imed komplitseeritud ravijuhtude lahendamine” Swissotel Konverentsikeskuses Tallinnas.
Konverentsil arutatakse ja jagatakse juhtnööre komplitseeritud ning esmapilgul
lahendamatutena näivate ravijuhtude lahendamise võimaluste kohta.
Külalisesinejana kõneleb Rootsi tunnustatud proteesiarst D.D.S., M.S.D. dr. Odont. Hc.
Sverker Toreskog, samuti astuvad üles Hambaravikliinik Ode hambaarst dr. Liina Krüünvald,
Admirali Hambaravi hambaarstid dr. Toomas Männaste ja dr. Peeter Jõers ning Kliinik 32
hambaarstid dr. MSc Lauri Vahtra, dr. Reet Pallase ja ortodont dr. Kirsten Nigul.
Lisainfo: http://bit.ly/bC0gu0

Dr Martin Martma jõudis Ajujahi konkursil finaali

Ajujahi konkursil valiti 1700 idee hulgast välja 20 finalisti, nende seas ka Kliinik 32 arst dr
Martin Martma hambaravivaldkonda puudutava innovaatilise tehnoloogiaideega.
Nimelt proovib dr Martma leida koos Tartu Ülikooli teadlastega lahendust probleemile, kuidas
juurekanalitesse murdunud instrumendid kätte saada 15-minutilise protseduuriga praeguse 5
tunni asemel. Umbes 7 aastat tagasi oli instrumentide kanalist kättesaamine üldse peaaegu
võimatu. Tänapäeval on tänu mikroskoopilise hambaravi arengule selle probleemi
lahendamine spetsiaalseid ultraheli seadmeid kasutades võimalik.
Viie finalisti hulka dr Martma küll ei telesaates ei pääsenud, kuid tema idee on jõudnud
staadiumisse, kus koos Tartu Ülikooliga taotletakse EASi innovatsiooniosakut.
Klippi saab vaadata siin: http://bit.ly/cDzhB7

Arstid osalesid rahvusvahelistel konverentsidel ja koolitustel
Dr Kirsten Nigul võttis osa Austraalias Sidneys peetud 7. Ortodontide Maailmakonverentsist,
kus pandi paika ortodontia arengusuunad järgmiseks viieks aastaks. Dr Niguli sõnul oli
maailmakonverentsi järeldus, et ortodont peab hakkama ravi planeerimisel arvestama ka näo
väliskuju ja naeratusega seotud aspektidega, mitte lähtuma vaid röntgenpiltidest ja
mudelitest.
Dr Piret Väli ja dr Martin Martma osalesid New Yorgis Põhja-Ameerika suurimal näituskonverentsil Greater New York Dental Meeting, kus võtsid osa nii teoreetilistest loengutest
kui ka praktilistest hands-on kursustest esteetilise hambaravi planeerimise ja laserravi
valdkondades.
Dr Piret Kolk osales 21. mail Swiss Dental Academy koolitusel Stockholmis „Professionaalne
hammaste puhastamine“.
Dr Reet Pallase, kes lisaks hambaarstitööle õpib ka suu-, näo- ja lõualuudekirurgia
residentuuris, osales 24.-27. aprillil Maltal Portomasos toimunud AO (Arbeitsgemeinschaft für
Osteosynthesefragen) e. osteosünteesiküsimuste töögrupi kolju- ja näoluude osteosünteesi
baaskursusel. AOCMF baaskursus andis teoreetilise ja praktilise aluse kolju- ja näoluude
murdude ja nende komplikatsioonide operatiivseks raviks, põhinedes tänapäevastel kolju- ja
näoluude osteosünteesi võimalustel traumatoloogias ja taastavas kirurgias.

Dr Kadastiku ja dr Leppmetsa nimemuutus
Dr Triin Kadastik kannab nüüdsest nime dr Triin Lindma ja dr Sigrid Leppmets nime dr. Sigrid
Matsoo.

Info dr Aluoja patsientidele
Dr Laura Aluoja peres on oodata pisiperet ja sellega seoses läheb ta pikemale puhkusele.
Senikaua võtavad dr Aluoja patsiente vastu meie teised arstid ning administraatorid aitavad
sobiva aja leidmisel.

Kliinik 32 võttis osa Hea teeninduse kuust
Kliinik 32-s on meile oluline, et patsiendid end meie juures hästi tunneksid, seetõttu on hea
teenindus on meile südamelähedane teema. Usume, et hambaravi peab olema meeldiv ja
tulemusrikas kogemus ning teenindus on oluline osa sellest.

Kõik spordivad

Talvel meie arstid suusatasid. 39. Tartu Maratonist võtsid osa viis Kliinik 32 arsti. Dr Reet
Pallase läbis 63km distantsi ajaga 6:13:41. 31km poolmaratoni sõitsid dr Martin Martma (aeg
2:41:29), dr Kirsten Nigul (aeg 2:42:45), dr Lauri Vahtra (aeg 2:46:20) ja dr Triin Lindma (aeg
3:04:42).
Kevadel aga jooksime. Maijooksul osalesid ajavõtuga jooksul administraatorid: Kady,
Oksana ja Mari. Kõndimas käisid dr Piret Väli ja dr Piret Kolk, assistendid Marge, Olga ja
Kätlin ning perenaised Eene ja Mare.
Dr. Reet Pallase osales pühapäeval 30.mail Brüsseli 20 km jooksul. Jooksul osales ligi
30 000 jooksjat, Reet sai ajaga 1:58:11 15730 koha. http://bit.ly/dpAfcj

Suvised lahtiolekuajad
Kliinik 32 on juunis avatud esmaspäevast reedeni kell 8-20 ning juulis esmaspäevast reedeni
kell 8-17. Oleme suletud 25. juunil ja 2. juulil. Augustis jätkame taas tavapärases rütmis kell
8-20.
Soovime Teieni ka edaspidi tuua uudiseid, mis võivad vajalikud olla. Teie mugavust silmas
pidades kogume pikema perioodi jooksul uudised kokku ning edastame Teile korraga ühe
uudiskirjana. Kui Te siiski uudiskirja mingil põhjusel saada ei soovi, palun andke meile sellest
teada.
Kliinik 32
Tel: 6 32 32 32
E-post: info@kliinik32.ee
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