Wywiad

Osobowości branży

Osobowości branży

W drodze na szczyt…

dr Jakub Munk

MD: Na wstępie zapytam wprost
– dlaczego zawód lekarz stomatolog?
JM: To zabawna historia. Wychowałem się na osiedlu lekarskim, gdzie
wszyscy moi sąsiedzi byli lekarzami bądź dziećmi lekarzy. Do szpitala
miałem 200 metrów, a w latach 80.,
jak rodzice jeszcze robili specjalizacje, równocześnie dyżurując, spędzaliśmy z siostrą dużo czasu na oddziałach ortopedycznym, radiologicznym
i na pediatrii. Raz z mamą, raz z tatą.
Gdy rodzice spotykali się w domu
przy obiedzie po pracy, zawsze rozmawiali o życiu „szpitalnym”. Dla
mnie od dziecka marzeniem było być
jak ojciec. Operować, nastawiać połamane kości. Mama z pediatrii przerzuciła się na laryngologię. Wydawało
mi się to takie obrzydliwe. Dłubanie
w nosach i uszach. Ortopedia była dla
mnie czymś szlachetnym. Kwintesencją medycyny.
Przygotowując się w klasie maturalnej do egzaminu na studia, dosłownie tydzień przed złożeniem
papierów ojciec usiadł ze mną i zaproponował, żebym poszedł na stomatologię. Podał listę argumentów,
które zaważyły na mojej decyzji.
Co mi powiedział? Powiedział, że
życie oddziałowe wygląda pasjonująco dla młodego człowieka, ale
długa droga nauki – studia, specja-
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lizacja, zdobywanie doświadczenia
– to czas słabego zarobkowania,
wielu wyrzeczeń, a równocześnie
najlepszy okres życia. Stomatologia to jednak niezależność. Większa
swoboda i brak życia oddziałowego. I tak wylądowałem na „stomie”
(śmiech). Nie zmienia to faktu, że
po drugim roku zdałem na Wydział
Lekarski i studiowałem dwa kierunki równocześnie.
MD: Czy zawód lekarza stomatologa był w Pana przypadku „od
zawsze” tą wymarzoną profesją?
I kiedy rozpoczęła się przygoda
z chirurgią stomatologiczną?
JM: Na początku pracy stomatologia była dla mnie dodatkiem
do życia podróżnika. Spędzałem
kilka miesięcy w roku na wyprawach górskich. Poznawałem kulturę i zwyczaje ludzi większości
kontynentów. Zdobyłem 5 szczytów z Korony Ziemi. Brałem udział
w wyprawach polarnych. Ułożyłem
sobie priorytety w głowie i wróciłem z wielkim doświadczeniem życiowym do zawodu.
Pytasz o chirurgię. W wieku 11 lat
przyszywałem w ambulatorium z ojcem kciuka odciętego na cyrkularce. Już w podstawówce gdy dzwonił wewnętrzny numer, szpitalne
285, biegłem z dyżurki ojca i odbierałem. Z reguły tata pytał, co w domu
i czasem mówił, że idzie do zabiegu,
bo „wiozą wypadek”. Zawsze pytałem, czy mogę mu pomóc. Czasem
się zgadzał i szedłem mu asystować.
Takie były początki.
Gdy byłem na studiach, pojechałem
na miesięczny staż do Monachium
na Chirurgię Twarzowo-Szczękową. Szalony okres. Studiowałem
„stomę” i lekarski równocześnie,
dyżurowałem w GOPR, uczyłem się
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na potęgę. Potem znów zderzenie
z polską rzeczywistością. Linoleum
w poradni i recycling chirurgiczny
(śruby, płytki itp.). Mocno się zniechęciłem.
Minęło mi 5 lat życia. Aż na wieczorze wigilijnym jakiejś firmy implantologicznej posadzono mnie koło nieznajomego doktora. Okazał się być
nim dr n. med. Mariusz Duda. Zaczęło się tworzyć fajne miejsce, uporządkowane i zunifikowane.
Zaczęliśmy współpracę…

Alaska w tle Mt. Foraker, 2017 r.

Curriculum Implantoprotetyczne

Fot. Archiwum prywatne dr J. Munk

Blok operacyjny, 2001 r. Po udanym zabiegu endoprotezy stawu biodrowego. Od lewej dr A. Munk,
instrumentariuszka, dr W. Gach, student J. Munk

otwarty sposób prowadzenia zajęć
czy kursów. Lubię, gdy uczestnicy
mają przygotowane gotowe pytania.
Rozwiązujemy razem problemy i dyskutujemy o sytuacjach klinicznych.
MD: Wróćmy do spotkania
z dr n. med. Mariuszem Dudą. Powstało Duda Clinic College of Dental Medicine, w którym jest Pan
Kierownikiem Curriculum Gnatoimplantologicznego. Gnatoim-

plantologia – brzmi znajomo, ale
nie do końca…
JM: O dziwo to bardzo szerokie pojęcie. A pojawiło się z potrzeb uczestników szkoleń biorących udział
w naszym Curriculum Implantoprotetycznym, w którym są poruszane
zagadnienia dotyczące powiązań
układu narządu żucia, okluzji i leczenia implantoprotetycznego. To nasi
uczestnicy chcieli więcej i głębiej.
Gnatoimplantologia to wejście głę-

Fot. Archiwum Duda Clinic College of Dental Medicine

Fot. Archiwum prywatne dr J. Munk

Fot. Archiwum prywatne dr J. Munk

O przenikaniu się pasji prywatnych i zawodowych
z doktorem Jakubem Munkiem, protetykiem, implantologiem rozmawiała Monika Dyjak, Wydawca Dental Labor.

MD: Czy to oznacza, że od tamtego spotkania rozpoczęła się
Pana przygoda w roli wykładowcy
i szkoleniowca? Dzielenie się wiedzą może dawać satysfakcję?
JM: Tak naprawdę szkoleniem ludzi
zajmuję się od 1997 roku, kiedy to
podszedł do mnie nieznajomy gość
na stoku i powiedział: „Fajnie jeździsz
[na desce], nie chcesz szkolić u mnie
w szkółce?”. I tak się zaczęło. Na studiach byłem instruktorem w szkole survivalu, a potem liderem wypraw górskich. W pewnym momencie zdałem
sobie sprawę, że w zasadzie w wielu dyscyplinach uczenie jest podobne. Potrzebna jest pasja. Wykładając
temat bez jego zrozumienia czy właśnie bez pasji, tracimy czas. Słuchacz
się nudzi, a prelegent szybko wypala.
Przekazywanie wiedzy jest umiejętnością. Nie każdy to lubi i nie każdy umie.
Będąc 11 lat pracownikiem Katedry
Dysfunkcji Narządu Żucia z Poradnią
Protetyki, miałem wielu wdzięcznych
słuchaczy, którzy potrafili wybaczać
różne wpadki. Po tylu latach pracy
wolę kilka slajdów i zajęcia praktyczne czy tablicę do rysowania niż czytanie z kartki. Satysfakcją jest interakcja,
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boko i w szczegółach w pełną diagnostykę leczenia implantoprotetycznego od strony okluzji.
MD: Dlaczego szkolenia z okluzji są tak istotne? Jakich nowych
technik można się w trakcie nich
nauczyć?
JM: Okluzja to funkcja, wygoda, wydajność aktu żucia i bezpieczeństwo
układu. Temat szkoleń „okluzyjnych”
jest jednak dużo szerszy. Modyfikując kontakty zębów przeciwstawnych, wpływamy przecież przestrzennie na ustawienie żuchwy względem
szczęki. Mamy wpływ na estetykę,
działanie mięśni i stawów, fonetykę
i ułożenie języka. Okluzją możemy
zmieniać wzorce ruchowe.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której przebudowujemy pacjenta i robimy mu przeciętne guzki zębowe
lub je tylko zaznaczamy. Oczywiście czasem można, a czasami trzeba tak zrobić, ale taka praca nie daje

pacjentowi stabilnego maksymalnego zaguzkowania czy wygodnego, wydolnego gryzienia np. marchewki czy schabowego. Szkolenia
z „okluzji” mają uświadomić zespołowi, jak ważne jest precyzyjne działanie, a przede wszystkim indywidualizacja pracy do danych warunków
wewnątrzustnych.
Indywidualnie zaprojektowana praca
(prawidłowo wykonana) daje mniej
powikłań w czasie odległym i też jest
bardziej estetyczna. Bo estetyka wynika z funkcji.
MD: A które z obszarów tematycznych szkoleń są Panu najbliższe?
JM: Od 14 lat zajmuję się stroną czynnościową i morfologiczną układu
stomatologicznego. Rekonstrukcje
wielospecjalistyczne to temat, w którym czuję się dobrze. Dopracowana implantoprotetyka to mój temat
numer jeden. Bionika w stomatologii,
rehabilitacja narządu żucia – powolna,
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Dr n. med. Mariusz Duda i dr Jakub Munk w trakcie Curriculum Implantoprotetycznego
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z uwzględnieniem adaptacji, to tematy z którymi spotykam się na co dzień.
MD: Szkolenia to głównie warsztaty, które odbywają się w kameralnych, niewielkich grupach – co
jest dla Pana wyzwaniem, pracując tak bezpośrednio z uczestnikami szkoleń?
JM: Dla mnie najtrudniejsze jest wypośrodkowanie materiału, którym chcę
się podzielić z uczestnikami. Były kursy, gdy pokazywałem bardzo skomplikowane procedury, które dla mnie
były oczywiste, a kursanci mieli problem z podstawami. Były też kursy,
na których pokazywałem podstawy,
a ludzie chcieli czegoś więcej. Terapia
zaburzeń układu stomatognatycznego ma swoje „szkoły”, które się od
siebie znacząco różnią. Starcie absolwentów tych szkół czasem bywa
dość ciekawe, ale też ciężkie, bo przecież ich guru mówił inaczej niż np. cytowany przeze mnie autor. Jedno jest
pewne. Jest wiele dróg do osiągnięcia
celu. Ważne, by poznawać różne i wybrać tę, którą chcemy iść.
Pracując w małych grupach, każdy może zadawać pytania, samemu
przećwiczyć pobieranie wycisków, rejestrowanie różnych stanów artykulacyjnych itp. Wartość takich szkoleń
jest olbrzymia. To trochę jak lekcje indywidualne.
MD: Czy możliwe jest, aby role wykładowcy traktować jako wyzwanie, czy trzeba być nieustannie
czujnym i bronić się przed rutyną?
I czy jest różnica między wykładowcą na uczelni a pracą w prywatnym miejscu?
JM: Wykładowca jest osobą przedstawiającą pewną wiedzę, która według niego jest prawidłowa. Czasem w praktyce uniwersyteckiej,
gdzie program nauczania nie nadąża za zmieniającym się światem, musimy wyłożyć to, co jest w sylabusie.
Nowoczesna wiedza, która odbiega
znacząco od wiedzy podstawowej,
jest jednak przeze mnie zawsze zaznaczana przynajmniej jako ciekawostka. Tak wygląda praca „na etacie”. Na kursach, gdzie plan ustalamy
sami, możemy sami kreować zakres
i tematy. Na każdą edycję kursu po-

wstają nowe prezentacje, ponieważ
świat się zmienia i my się zmieniamy.
To zawsze jest wyzwaniem i z fajną
grupą staje się nawet dobrą zabawą.
Pierwsze kursy, które prowadziłem
w temacie dysfunkcji i okluzji, ewidentnie były czymś obcym dla słuchaczy. Obecnie uczestnicy bardzo
chłoną tę wiedzę i zwracają uwagę
na najmniejsze detale.

na tworzenie relacji jest komunikacja wielopłaszczyznowa. Dobra dokumentacja pacjenta: fotografia, skan,
wyciski, rejestraty, łuk i aksjografia,
omówienie przypadku bezpośrednio z technikiem, fotografia etapów,
do której ma wgląd technik i przedstawianie sukcesów i porażek po to,
by wyciągać wnioski. Osobiście, aby
lepiej zrozumieć pracę w laborze,
nauczyłem się pracować z ceramiką
i kompozytami technicznymi. Wiedza
techniczna pomaga mi obiektywnie
podchodzić do prac protetycznych.
Z doświadczenia wiem też, że jak lekarz wykazuje zainteresowanie i daje
starannie wykonane prace, to druga
strona ma większą motywację. Zawsze
staram się zmienić podejście technika
do pracy tak, żeby dostrzegł w modelu
czy projekcie człowieka, który będzie
dane uzupełnienie nosił. Dodatkowe
kliknięcie myszką na etapie projektowania może doprowadzić do poprawy
wymowy czy higieny pracy.
Bliska współpraca z technikiem jest
na tyle ważna, że układając program

MD: Wiele się mówi o sukcesie
pracy zespołowej w stomatologii. W tym zespole często jest też
technik dentystyczny. Jaki jest
Pana patent na nawiązanie dobrej współpracy z laboratorium,
taki klucz do pracy w zespole lekarz-technik?
JM: Lekarze (ortodonta, periodontolog, chirurg implantolog, protetyk),
higienistka, fizjoterapeuta, technik
dentystyczny i pacjent na czas wykonywania pracy stanowią zespół działający razem.
Każdy z członków zespołu musi dać
z siebie 100%. Moim sposobem
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Curriculum Gnatoimplantologicznego, jeden cały dzień poświęcony jest
na część laboratoryjną, gdzie razem
z technikiem pokazujemy, jak wyglądają relacje między gabinetem a laborem.
MD: Łączy Pan w swojej działalności zawodowej wiele aktywności – jaki jest Pana autorski sposób
na znalezienie czasu na pozazawodowe pasje?
JM: Pasje to kreatywność i otwartość
umysłu. Siedząc zbyt długo w pracy,
pozbywam się własnego ja. Przychodzi więc dzień, w którym po prostu muszę wyjechać. Naładować baterie. I tyle.
Na co dzień pracuję 6 lub 7 dni w tygodniu, od rana do wieczora. Studenci, kursy, gabinety, GOPR, szkolenia.
Teraz jestem zmęczony i chętnie bym
gdzieś zniknął. Znów nadchodzi ten
czas (śmiech).
MD: Życzę w takim razie kolejnej
ciekawej wyprawy. Dziękuję za
rozmowę.
JM: Dziękuję.
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