
Na pacjentów, zarówno prywatnych, jak 
i leczonych w ramach NFZ, w Centrum Stoma-
tologii Citomed czekają aż cztery nowocześnie 
wyposażone gabinety. Centrum oferuje pełen 
zakres usług w dziedzinie stomatologii zacho-
wawczej, dziecięcej, endodoncji (leczenie 
kanałowe również pod mikroskopem), prote-
tyki i chirurgii stomatologicznej.

GDY POTRZEBNY CHIRURG  
- Zgłaszają się do mnie pacjenci z problemami 
w obrębie całej jamy ustnej. Najczęstszymi 
zabiegami są skomplikowane ekstrakcje, resek-
cje, usuwanie torbieli, zębów nadliczbowych 
i zębów zatrzymanych. Zajmuję się również 
plastyką wyrostka zębodołowego, a także 
zmianami na błonach śluzowych. Wiele osób 
ma też dokuczliwe dolegliwości bólowe przez 
zęby mądrości, cierpi z powodu szczękości-
sku lub zmaga się z przykrym zapachem z ust. 
To wszystko zmusza pacjentów, by zgłosili się 
do chirurga stomatologicznego – mówi Hubert 
Zmysłowski, lekarz stomatolog, specjalista 
chirurgii szczękowo-twarzowej. 

- Pan doktor ukończył Akademię Medyczną 
w Gdańsku, pracował w VII Szpitalu Marynarki 
Wojennej, a specjalizację z chirurgii szczęko-
wo-twarzowej zrobił w Szpitalu Wojewódzkim 
na Oddziale Klinicznym Chirurgii Szczękowej 

w Toruniu - dodaje Magdalena Lipińska, koor-
dynator Centrum Stomatologii Citomed.

NIE TYLKO ZĘBY
- Dość liczną grupę stanowią pacjenci z uraza-
mi powypadkowymi. Trafiają do mnie głównie 
osoby z urazami zębów stałych oraz urazami 
i złamaniami w obrębie twarzoczaszki, a także 
z zapaleniem zatok szczękowych pochodzenia 
zębowego - tłumaczy doktor Zmysłowski.

W Centrum zatrudnionych jest dwóch 
chirurgów. Oprócz doktora Huberta Zmysłow-
skiego, pacjentów przyjmuje również doktor 
Ewa Chrzanowska, specjalista chirurgii 
stomatologicznej.

PROFILAKTYKA  
JEST NAJWAŻNIEJSZA  
- W najbliższym czasie planujemy wdrożenie 
leczenia w znieczuleniu ogólnym i uruchomie-
nie działu implantologii. Nowością jest także 
leczenie pod mikroskopem. W ramach działań 
profilaktycznych uruchomiliśmy samodziel-
ny gabinet higienizacji prowadzony przez 
doświadczone higienistki stomatologiczne, 
które wykonują zabiegi skalingu, piaskowania 
i fluoryzacji. Udzielają również instruktażu, jak 
dbać o higienę jamy ustnej - informuje koordy-
natorka Magdalena Lipińska.

NA KŁOPOTY  
Z ZĘBAMI
Potrzebujesz nowoczesnego leczenia stomatologicznego? 
Cenisz profesjonalizm i indywidualne podejście do pacjenta? 
Skorzystaj z usług Centrum Stomatologii Citomed, w którym 
zatrudnionych jest aż dziewięciu lekarzy stomatologów.

LEKARZE STOMATOLODZY 
PRZYJMUJĄCY W CENTRUM:

ANNA BŁAHYJ  
/ stomatologia zachowawcza i dziecięca

DARIA SZAŁADZIŃSKA  
/  endodoncja, leczenie pod mikroskopem, 

stomatologia zachowawcza

ALEKSANDRA WRZESIŃSKA-DANIELUK  
/  stomatologia zachowawcza, 

protetyka, chirurgia

IGA KUBIAK  
/ stomatologia dziecięca i zachowawcza

HUBERT ZMYSŁOWSKI 
/  chirurgia szczękowo-twarzowa

EWA CHRZANOWSKA  
/ chirurgia stomatologiczna

KATARZYNA CERECKA  
/ stomatologia zachowawcza, protetyka 

DOROTA JĘDRZEJEWSKA  
/ stomatologia zachowawcza

ANNA KARPIENKO  
/ stomatologia zachowawcza, protetyka

HUBERT ZMYSŁOWSKI
lekarz stomatolog, 
specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej    
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