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Pomimo ogromnych postępów, medycyna, w tym i stomatologia, wciąż jest 
bezradna wobec wielu problemów zdrowotnych pacjentów. Przeprowadzony 
w Klinice Vivadental  zabieg przeszczepu komórek macierzystych należy do tych 
przełomowych wydarzeń, które dają  nadzieję wielu pacjentom, którym wcześniej 
nie można było pomóc w satysfakcjonujący sposób. 

Hodowla zębów to pewien skrót myślowy, mówiąc bowiem o hodowli mamy na uwadze przeszczepy, regenerację 
organów, sztuczne zęby. Transplantacja zaś, to termin, który w naszej świadomości zadomowił się już na dobre. 
Zaczęło się robić głośno od dokonań Zespołu Prof. Zbigniewa Religi i choć jak wiemy nie było łatwo, to dzisiaj nie 
porusza nas tak bardzo przeszczep dłoni, twarzy, czy choćby szpiku kostnego. Polska zawsze była w czołówce. 
Żyjemy dłużej, a chcemy się starzeć wolniej. Regeneracja organizmu wysuwa się na pierwszy plan. 

Hodowla zębów to przyszłość nie tak bardzo w sumie odległa. Zespól dr Takashiego Tsuji z tokijskiego 
uniwersytetu dokonał udanego przeszczepu komórek macierzystych pobranych z mysich embrionów w okolice 
błony otaczającej nerkę, z których w pierwszym etapie, w ciągu niecałych dwóch miesięcy, wykształcony został 
ząb trzonowy, w drugim zaś przeszczepiono go innej myszy, uzyskując już po 30 dniach fenomenalny efekt - 
przeszczepiony ząb zasymilował się, włączył się w układ krwionośny i nerwowy oraz przyjął funkcje właściwe dla 
normalnego zęba. 

W ubiegłym roku w Instytucie Vivadental stworzyliśmy projekt pt. ”Narodowy bank komórek macierzystych 
pochodzenia zębowego”. Takich banków w świecie jest tylko pięć, w tym dwa właśnie w Japonii. I nie chodzi o to, 
aby dołączyć do elity, ale o to, aby na tym gruncie tworzyć innowacyjne rozwiązania na styku medycyny, biologii 
i genetyki. 

Perspektywa hodowli nie tylko zębów, ale i innych narządów, wymaga bowiem nie tylko zgłębienia wielu procesów 
zachodzących w ludzkim organizmie, w szczególności pełnego zrozumienia mechanizmów embriogenezy, 
a w tym organogenezy i procesu indukowania się narządów, w których kluczową rolę odgrywają właśnie komórki 
macierzyste o różnym podłożu, potencjale i spektrum działania, ale także stworzenia technologii takiej hodowli, 
osiągania rezultatów w pełni kompatybilnych z ludzkim organizmem i powtarzalnych. 

Wszystkie dokonania na niwie stomatologii, w tym Instytutu Vivadental, przybliżają nas do stworzenia technologii 
pozyskiwania i przeszczepiania zębów. Każdy sukces i nowe rozwiązania, są jak kolejny stopień na to niewidzialne 
dla wielu piętro. Ale to piętro już istnieje, tylko schodów brakuje. Budujemy coraz szersze i silniejsze partnerstwa 
obejmujące kolejne dziedziny nauki, którym do siebie wcale nie jest tak daleko. W naszej współpracy z zespołem 
prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego z Politechniki Gdańskiej, pomysły rodzą się jeden za drugim. W coraz 
większym stopniu tworzą je ludzie, którzy mają pasję tworzenia, odkrywania, łamania stereotypów, otwartych 
na wyzwania, którzy chcą dokonać czegoś wielkiego dla społeczeństwa. Mamy też sprzyjającą politykę, 
odpowiedzialną i świadomą, precyzyjnie identyfikującą potrzeby społeczne. 

To wszystko otwiera nam drogę do współdziałania i poszukiwania inteligentnych rozwiązań istniejących 
problemów, tak dla nas, jak i dla przyszłych pokoleń.

Dr n.med. Violetta Szycik
Dyrektor Naukowy Instytutu Vivadental

Medycyna to nauka ciągle żywa, nieustannie ewoluująca, generująca rozwiązania będące 
wynikiem interdyscyplinarnego działania nauki, włączania do tych rozwiązań nowoczesne 
technologie - digitalne, farmakologiczne, techniczne, biotechnologiczne i wiele innych. Co rusz 
otwierają się przed nami zupełnie nowe możliwości i szanse na coraz doskonalsze leczenie 
i zarazem coraz bardziej zaawansowane, coraz trudniejszych przypadków, leczenie, które wcześniej 
było niemożliwe. Poszerzają się więc wskazania do złożonych terapii po to, aby przeciętnemu 
Kowalskiemu żyło się lepiej, a przez to społeczeństwo żyło w szczęściu, zdrowiu i dostatku. 
Tak więc źródłem sukcesu w medycynie jest nauka wykorzystująca cały swój dotychczasowy 
dorobek i zdolność ludzkiego intelektu do tworzenia wszystkiego co jest lepsze.
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Prof. dr hab. inż.

Andrzej
Zieliński

GOSPODARKA, 

GŁUPCZE!
Nauki dzieliły się od dawnych czasów na podstawowe i stosowane. To znajduje swoje odzwierciedlenie choćby 
w istnieniu w Polsce (ale nie w USA !) dwóch odrębnych centrów dofinansowujących projekty: Narodowego 
Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wymaga to przykładowo udowodnienia NCN, że nasz 
projekt nie ma żadnych aspektów aplikacyjnych, czyli nie przekroczy pierwszego z  dziewięciu możliwych tzw. 
poziomów gotowości technologicznej. Jest to anachroniczny dziś podział, bo społeczeństwa rozwijają się dzięki 
postępowi cywilizacyjnemu, w tym postępowi technicznemu. Czyż nie byłoby lepiej, gdyby zmusić wręcz do 
obowiązku wskazywania zastosowania nawet zakładając, że będzie na dziś futurologia ? Naukowcy to potrafią. 
Jeżeli mamy myśleć o nauce dla gospodarki, to warto zwrócić uwagę, iż jest to pierwsza bariera zmuszająca, o 
czym za chwilę, wielu dobrych i bardzo dobrych naukowców do szukania swojego szczęścia w projektach czysto 
teoretycznych głównie dla publikacji.

Jest jednak i druga bariera. Pieniędzy na kosztowne badania jest dość w krajach bogatych, jak USA, czy Rosja, 
Chiny, nawet Indie. Badania są  coraz to coraz bardziej kosztowne; dość powiedzieć, że wprowadzenie nowej 
marki auta czy nowego leku to podobno miliard dolarów. Kraj biedniejszy ma więc trzy drogi: pierwsza niemal 
dotychczasowa, czyli popieranie wszystkiego (dla przykładu, w NCN jest ponad 300 obszarów badawczych, 
często reprezentowanych przez kilkanaście może osób, jak się wydaje, choćby badania Drogi Mlecznej), druga 
droga to współpraca z bogatszym przemysłem, w Polsce jest też taki, trzeci wreszcie to specjalizacja i popieranie 
tylko kilku obszarów badawczych.

Inteligentne specjalizacje to bodajże pierwszy krok w Polsce, który zmierza do stworzenia na wzór choćby 
Szwajcarii, znanej z zegarków, banków i czekolady, kraju wyspecjalizowanego tylko w niektórych obszarach. 
Dlaczego jednak inteligentne ? To pytanie bez niemal odpowiedzi, ale wydaje się, iż słówko „smart”, które zrobiło 
taką karierę, oznacza po prostu konieczność rozumnej/przemyślanej ewolucji bazującej na doświadczeniach. IS 
to jednak nie panaceum na wszystko, bo diabeł tkwi w szczegółach, a tam, gdzie środków jest niewiele (wg 
moich szacunków zaledwie na 5% możliwych wniosków, obym się mylił), łatwiej o patologie, popieranie „swoich” 
i odrzucanie pozostałych. Nie mówię, że tak się dzieje, ale może, jednak innego systemu oceny od recenzji nikt 
nie wymyślił. IS są więc bardzo dobrym krokiem w rozwoju danego obszaru, a oddolny sposób ich tworzenia, 
unikalny dla Pomorza, doprowadził do swoistych niespodzianek: pojawiła się specjalizacja medyczna, a zabrakło 
turystycznej. Dowodzi to, że nasz region wyraźnie ewoluuje w kierunku nie zawsze uświadamianym.

Inteligentne specjalizacje to zaledwie hasło, które musi wypełnić się treścią, aby Pomorze stało się znane 
w skali kraju i Europy z tych czterech obszarów. Istnieją jednak poważne problemy do rozwiązania, o których 
niejednokrotnie entuzjaści początkowo nie wiedzą.  Należą do nich: wysoki wkład własny przedsiębiorcy, ogromna 
biurokratyzacja formuł składania i rozliczania wniosków, praktyczne wyłączenie możliwości wdrażania technologii 
wysokiego ryzyka, jeżeli od  firm żąda się wdrożeń bez prawa do błędu. Tymczasem w USA w swoim czasie na 
sześć nowych firm po pierwszym roku istniała tylko jedna, w Polsce rysuje się to nieco lepiej, ale pytanie, czy nie 
dzięki bardzo konserwatywnemu podejściu, unikaniu trudnych tematów ? Autorowi marzy się system, w którym 
to włodarz pieniędzy formułuje problem do rozwiązania, rozpisuje konkurs na 6 etapów, dopuszcza do niego 
co najwyżej 5 najlepszych i niezależnych podmiotów, przy czym po każdym z nich jeden zostaje wykluczony. 

Telewizja zna takie konkursy, ale naukowy świat w USA, Francji, Niemczech – także. To najbardziej efektywny 
sposób powstawania istotnie najlepszych rozwiązań na światowym poziomie, nie zaś mozolne rozpatrywanie, kto 
bierze udział we wniosku, ile obiecuje, jakiej wielkości jest firma, ile to da etatów; a przecież nowoczesna produkcja 
często oznacza zwolnienie etatów dzięki robotyzacji ! I jeszcze problem ekspertów: to powinny być autorytety 
naukowe z bogatym doświadczeniem  w projektach badawczo-rozwojowych, a tymczasem jakże często są to 
ludzie stosunkowo młodzi, specjaliści raczej w zarządzaniu, a nie technologii, bezkrytycznie akceptowani, a przy 
tym oceniający rocznie nawet kilkadziesiąt projektów. Przyznanie więc dofinansowania zależy od tego, jak się 
go napisze i kto go sprawdzi, a nie od burzy mózgów większych gremiów, jak to się dzieje np. w projektach 
europejskich w Brukseli, choć i tam dwie godziny na ocenę projektu to chyba nieco za mało. Czekam już więc 
w skali i Polski, i Europy na procedury szanujące fakt, iż wydawane są ogromne często pieniądze podatników, 
a efekty często są i to spektakularne, czy jednak zawsze? 

W moim głębokim przekonaniu, nie ma czegoś takiego, jak wzajemna niechęć do współpracy między 
przedsiębiorcami i naukowcami. Są na to tysiące przykładów, a jeżeli to jeszcze za mało, to powody są inne niż 
podnoszone publicznie: nie bardzo wiemy, jak zdobyć finansowanie projektu przy współczynniku sukcesu rzędu 
1 do 5%, a bez nich można jedynie marzyć. Nie ma niechęci, jest dobry klimat wbrew utyskiwaniom nawet 
autorytetów, po prostu dofinansowanie badań i rozwoju jest tak małe, że skrzydła niekiedy opadają.

Nikt jednak nie rezygnuje, bo nawet mucha, która wpadła do śmietany, tak machała skrzydełkami, aż ubiła masło 
i spokojnie wyszła na zewnątrz. Z moich doświadczeń ze współpracy z przedsiębiorcami z ostatnich tylko lat 
cenię sobie sukcesy, które są lub będą, jestem tego pewny. Współpraca Politechniki Gdańskiej z firmą Vivadental, 
znakomitą kliniką implantologii stomatologicznej (choć nie tylko), to zapowiedź implantu personalizowanego 
o budowie anatomicznej, implantu o podwyższonej odporności na periimplantitis, czy nowego materiału 
kościozastępczego. 

Można więc osiągać wiele, choć wymaga to wciąż ogromnych, zbyt dużych wysiłków. Jak też i pamiętania 
o znakomitym haśle Billa Clintona, będącym tytułem tego felietonu. Bez gospodarki najpiękniejsze wizje 
pozostaną tylko nimi, a więc popierajmy wszystko to, co prowadzi do jej rozwoju. Każdy z nas znajdzie swoje 
miejsce. Wszak w końcu lat czterdziestych naukowcy brytyjscy zaprzestali rozwoju komputerów osobistych, bo 
nie ma to przyszłości. Podobnie Wilhelm Röntgen usłyszał od swego mistrza, aby dał sobie spokój z badaniem 
promieniowania X, bo to nigdy nie znajdzie użytku praktycznego. Pomyłki się zdarzają, ale największą byłoby 
przekonanie, iż kogoś nie interesuje efekt jego pracy, jego zastosowanie nawet z kilkadziesiąt lat.  To truizm, 
ale niech zabrzmi raz jeszcze: gospodarka jest kluczem do rozwoju państwa, do sukcesu twórców nowych 
wynalazków, do satysfakcji wszystkich w to zaangażowanych.
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Rok 2016 w działalności Vivadental był absolutnie 
wyjątkowy, szczególnie w obszarze jakości. 
W Dzień Niepodległości, 11 listopada 2016 roku, 
na Zamku Królewskim w Warszawie, Prezes 
Zarządu Vivadental Dr Violetta Szycik odebrała 
Nagrodę Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej 
Nagrody Jakości. Wcześniej, na początku lutego 
2016 roku Vivadental otrzymał Wyróżnienie 
w XIX Edycji Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości 
uzyskując maksymalne oceny we wszystkich 
kategoriach rankingujących.

Laureatami PNJ były takie firmy jak Thomson Polkolor, Zelmer, Petrochemia Płock, Polska 
Wytwórnia Papierów Wartościowych, Fiat Auto Poland, czy Invest Komfort S.A. z Gdyni. 
Vivadental dołącza do grona najlepszych polskich przedsiębiorstw… 

Pani Prezes, jak Pani ocenia tak prestiżowe nagrody? Zacznijmy od wcześniejszej.
Pomorska Nagroda Jakości to niezwykle cenne wyróżnienie dla naszej firmy, albowiem odnosi się do serca naszej 
działalności, do naszej idei istnienia na niwie medycyny. To pewna gloryfikacja naszego zaangażowania w nieustanne 
doskonalenie zarówno produktów i procesów, jak i całej organizacji; wzrostu poziomu odpowiedzialności nie tylko za 
wyniki, ale za wszystko, w skali makro i mikro. Po prostu za całość. 

Co zatem można powiedzieć o tryumfie w Konkursie ogólnopolskim?
Polska Nagroda Jakości to dla nas kolejny wielki zaszczyt. Doceniło nas bowiem aż 71 ekspertów, przedstawicieli 
nauki, biznesu i samorządu gospodarczego. W trakcie Konkursu właśnie od ekspertów dowiedzieliśmy się, że jesteśmy 
najlepszym przykładem wywodzącej się z japońskiej kultury, zasady 5S, którą nie wzorując się na niczym, od wielu 
lat, z własnej inwencji i chęci racjonalizowania i optymalizowania procesów, codziennie wdrażamy w pracy naszego 
przedsiębiorstwa.

Co to jest 5S?
Strategia 5S odnosi się do pięciu elementów organizacji pracy - selekcji z miejsca pracy zbędnych przedmiotów, 
systematyki rozumianej jako wyznaczenie dla wszystkich przedmiotów stałego miejsca, utrzymania stanowisk pracy 
i całego obiektu w permanentnej czystości w ciągu całego dnia pracy, standaryzacji najlepszych rozwiązań oraz 
utrzymania rozwiązań już wprowadzonych. To dla nas jak to się popularnie mówi, dzień jak co dzień. Te działania 
generują doskonały produkt i kształtują kulturę naszej organizacji. Tego właśnie chcemy. Dla naszych Pacjentów. Dla 
nas samych.

Jestem przekonana, że jesteśmy na dobrej drodze. Symptomatyczne jest to, że „ktoś” nas docenił, my zaś nigdy z niczego 
nie jesteśmy do końca zadowoleni. Zawsze dostrzegamy rezerwy, choć nie zawsze i nie w każdych warunkach można 
lepiej, szybciej, dokładniej. Ale tu chodzi o to, aby takich rezerw nieustannie poszukiwać i ciągle znajdować przestrzeń 
do rozwoju. To tak jak rejs przez ocean, codziennie widzimy horyzont, ale każdego dnia otacza nas inna rzeczywistość, 
w której trzeba umieć się znaleźć. Niekiedy nowym pracownikom trudno to zrozumieć, lecz tylko na początku.

Czym zatem jest jakość w kulturze Waszej Firmy?
Od początku uznajemy jakość za kluczową wartość i macierz wszelkich działań. Kiedy w 1991 roku powoływaliśmy 
do życia Vivadental, przyjęliśmy pięć zasadniczych aksjomatów strategii rozwoju, a mianowicie: jakość, technologia, 
kadra, dywersyfikacja oraz specjalizacja. Przyjęliśmy też standardy organizacyjne Total Quality Management (TQM). 
A wprowadzona przez nas już na wstępnie Deklaracja Jakości była naszym pierwszym manifestem sposobu 
funkcjonowania, a zarazem drogowskazem na przyszłość, który pozwolił nam na inteligentny i zdywersyfikowany 
rozwój.

TQM to dla większości z nas abstrakcja, czy to jest coś więcej niż jakość?
TQM to totalne podejście projakościowe w zarządzaniu. Dzięki temu pojęcie jakości staje się uniwersalne, wiodące 
i na trwale funkcjonujące w świadomości naszego zespołu. Jest z nami każdego dnia i w każdej sekundzie. 
W dziedzinie jakości nigdy nie można spocząć na laurach, bo to proces ciągły, wymagający nieustannego pielęgnowania 
i celebrowania. Od ponad 20 lat TQM jest dla nas celem w samym sobie i nie zawaham się stwierdzić, że jest kluczem 
do sukcesu, bo sukces należy rozumieć jako nieustająca droga rozwoju. Doskonaląc bowiem procesy i produkty, 
możemy realizować cele strategiczne, dywersyfikować formy działalności, wprowadzać kolejne innowacje, uzyskiwać 
efekty synergistyczne oraz budować przewagę konkurencyjną, odnosić sukcesy rynkowe i ekonomiczne. Jednocześnie 
możemy budować silną strukturę całej organizacji i markę Vivadental. Markę Premium. Myślę, że idealnie wpisujemy się 
w najwyższe standardy TQM, a nawet je wzbogacamy. 

W jaki sposób?
Przykładem może być Kodeks Etyki, który nie odwołuje się do optymalizacji, czy doskonalenia, ale buduje 
świadomość członków zespołu głęboko osadzoną w celach organizacji i sposobach ich osiągania. Daje więc poczucie 
odpowiedzialności za działanie i za sukces oraz przynosi satysfakcję w jego osobistym współtworzeniu. 

VIVADENTAL – ROZWÓJ PRZEZ JAKOŚĆ
9
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Jak na co dzień działa TQM?
Chociażby poprzez standaryzowanie wszelkich procesów według najlepiej przemyślanych wzorców, tworzenie 
instrukcji i procedur. A następnie ich implementację. Nawiasem mówiąc to ich ilość przekroczyła setkę, choć nie 
o ilość przecież chodzi. Inna sprawa to egzekwowanie, niezależnie od tego, że jakość rozumiemy jako wykonywanie 
wszystkiego najlepiej jak się potrafi - nie dla innych, a dla nas samych. I nie dlatego, że ktoś akurat na nas patrzy, ale 
dlatego, że tak chcemy, bo to sprawia nam przyjemność. I co należy tu szczególnie podkreślić - w pracy wykonywanej 
przede wszystkim dla naszych pacjentów, ale i dla całego społeczeństwa. Niby jest oczywiste, że lekarz musi leczyć 
najlepiej jak potrafi. Dla nas najlepiej oznacza doskonale, dlatego ciągle wszystko ulepszamy. Zależy nam na tym. Taką 
świadomość budujemy każdego dnia i w każdym miejscu firmy, i w każdej formie działalności. Takie warunki tworzymy 
dla naszych Pacjentów i Klientów.

Vivadental to firma o szerokim jak na medycynę, spektrum działania. Jakie ma Pani plany na przyszłość?
Rzeczywiście, tworzymy unikalną pod każdym względem organizację, która nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie 
znajduje niewiele odpowiedników. Wciąż poszerzamy obszar naszej aktywności. Pozyskujemy kolejnych partnerów. 
Szukamy inspiracji, identyfikujemy nisze, optymalizujemy zasoby i uzyskujemy efekty synergistyczne. Przed nami 
kolejne wyzwania i niezwykle ambitne projekty, o których jednak chciałabym poinformować, kiedy wejdą już w fazę 
realizacji, oczywiście w oparciu o standardy TQM. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jacek Tomaszewski 
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Jeżeli chodzi o zwiększenie naszej powierzchni opowiem anegdotę. Kiedy na sąsiednim budynku pojawiło się ogłoszenie 
o jego sprzedaży wielu przedsiębiorców przychodziło do mnie namawiając na zakup tego budynku i połączenie 
z naszą dotychczasową siedzibą. Wiem, że gdybyśmy się uparli przeprowadzilibyśmy tę transakcję. Nasi przedsiębiorcy 
wielokrotnie udowodnili, że potrafią być hojni jeżeli widzą zasadność i taką potrzebę. Ale rozsądek wziął górę i na razie 
nie myślimy o większej siedzibie. Aktualna zabezpiecza nasze obecne potrzeby. A poza tym od czasu do czasu możemy 
korzystać nieodpłatnie z możliwości którymi dysponują nasi członkowie jak np. Olivia Business Centre. 

Pracodawcy Pomorza mają możliwości  wpływania na zmiany legislacyjne w obszarze gospodarki i biznesu? Jak Pan 
ocenia współpracę z władzami, szczególnie obecnie, przy wypracowywaniu zmian korzystnych dla naszej gospodarki, 
w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, które z jednej strony są największym twórcą PKB, z drugiej zaś są 
najbardziej wrażliwe na najmniejsze nawet zmiany?

Oczywiście jest to jedno z kluczowych zadań każdej organizacji gospodarczej.  Pracodawcy Pomorza są w tej szczęśliwej 
sytuacji, że są organizacją reprezentatywną poprzez przynależność do ogólnopolskiej organizacji pracodawców 
Konfederacji Lewiatan. Dlatego też możemy bezpośrednio zwracać się do Komisji sejmowych, poszczególnych 
Ministerstw przygotowujących rozwiązania legislacyjne lub poprzez struktury Lewiatana uzbrojonego w najlepsze 
zespoły eksperckie jakimi dysponują organizacje przedsiębiorców w Polsce. Ponadto uczestniczymy w pracach 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i mamy wpływ na ocenę funkcjonowania i zmiany dotyczące uwarunkowań 
dotyczących działalności przedsiębiorstw w naszym województwie. Oczywiście naszym oczkiem w głowie są 
firmy średnie i małe. Z niezwykłą starannością śledzimy wszelkie propozycje zmian w tym zakresie i recenzujemy je 
wykorzystując również od wielu lat media, które chętnie prezentują nasz punkt widzenia.

Pracodawcy Pomorza zrzeszają podmioty z różnych dziedzin gospodarki. Jest tu miejsce dla wielkich przedsiębiorstw, 
ale i dla małych i średnich. Są także uczenie wyższe, instytuty naukowo-badawcze, centra rozwojowe.  Czy dostrzega 
Pan alianse zachodzące w tak szerokiej przestrzeni biznesowej?

Podejmujemy działania, aby ta współpraca była coraz bliższa w tym. pomiędzy firmami małymi i dużymi. Wiemy, że 
firmom dużym nie opłaca się zajmować wieloma sprawami mniejszej wagi niezbędnymi do ich funkcjonowania. 
Dlatego też podwykonawcy i poddostawcy o renomowanej pozycji na rynku i rzetelnej reputacji stając do przetargu 
mogą liczyć na trwałe relacje z dużymi firmami.  Dlatego też staramy się organizować spotkania prezentacyjne dot. 
możliwości określonych branż, firm czy klastrów. Ponadto inicjujemy działania związane ze współpracą z instytutami 
naukowymi i uczelniami wyższymi. Działa aktywnie sekcja szkolnictwa wyższego oraz Forum Nauka – Biznes. Wspieramy 
praktyki studenckie oraz wykonywanie prac magisterskich i doktorskich w firmach naszych członków. Dostrzegamy efekt 
naszej wieloletniej pracy na rzecz współpracy zarówno pomiędzy firmami ( np. klastry) jak i ośrodkami zewnętrznymi 
zajmującymi się badaniami czy też innowacyjnością i nowoczesnymi technologiami.

W ciągu ostatnich lat, w naszym kraju wiele zmieniło się na lepsze, wiele zmian jest w toku. Jakie widzi Pan szanse na 
sukcesy gospodarcze regionów związane z powołaniem inteligentnych specjalizacji?

Jestem przekonany, że inteligentne specjalizacje w naszym województwie zdecydowanie przyspieszą rozwój naszego 
regionu. Już sam fakt współpracy przy opracowywaniu inteligentnych specjalizacji pomiędzy firmami i firm ze 
światem nauki przyniósł znaczące efekty. Jeżeli  strumień pieniędzy będzie skierowany na ich rozwój, który będzie 
monitorowany i korygowany w poszczególnych latach to będziemy mogli za kilka lat obserwować pierwsze znaczące 
efekty. Trwająca obecnie wymiana doświadczeń naszych firm i naukowców z naszych pomorskich uczelni i ośrodków 
naukowych pozwala określić priorytety w zakresie wdrożeń. Wartym podkreślenia jest fakt podejmowania przez naszą 
organizację tematów, które mogą być dla gospodarki pomorskiej oraz naszych uczelni rozwojowym kołem napędowym. 
Dla przykładu zorganizowana przez nas konferencja nt. zagospodarowania Dolnej Wisły pokazała rządzącym wielki 
potencjał naukowy naszych pomorskich uczelni i firm, które poradziłyby sobie z realizacją wieloletniego rządowego 
programu w tym zakresie. Zaproponowałem Rektorowi Politechniki Gdańskiej jako przewodniczący Konwentu tej 
Uczelni przyjęcie tego tematu do planu prac Konwentu na rok 2017.

JESTEM OPTYMISTĄ

Rozmowa ze Zbigniewem Canowieckim
Prezydent Pracodawców Pomorza

Rozmawia Jarosław Szycik 

Jest Pan liderem największej regionalnej organizacji w Polsce działającej w oparciu o ustawę o związkach pracodawców. 
Jak w okresie 25 lat działalności „Pracodawców Pomorza” zmieniała się organizacja, która ciągle powiększa się 
o nowych członków? Dlaczego przychodzą?

25 lat temu powstał Gdański Związek Pracodawców w oparciu o wcześniej działającą Gdańską Radę Dyrektorów. 
Organizacja powstała oddolnie bez udziału czy też inspiracji lub ingerencji jakichkolwiek władz, wyłącznie z autentycznej 
potrzeby naszego środowiska gospodarczego. I to jest źródło naszych kolejnych sukcesów. Chęć spotykania się, 
rozmawiania o istotnych dla nas sprawach, samo dokształcanie, wymiana poglądów, promocja postaw budujących 
pożądany wizerunek przedsiębiorcy to potrzeby naszych członków budujące i integrujące nasze środowisko. 
Oczywiście przez 25 lat dokonywaliśmy zmian doskonaląc się organizacyjnie i programowo. Dzisiaj mamy własną 
siedzibę, profesjonalnie działające biuro, codziennie odbywają się szkolenia, konferencje, seminaria oraz  spotkania 
networkingowe. Działają sekcje branżowe i fora tematyczne. Organizujemy coroczne Gale Evening podczas których 
wręczamy statuetki „Pomorski Pracodawca Roku” oraz nagrody specjalne „Złoty Oxer” za konsekwencję i determinację 
w budowaniu własnej firmy oraz „Primum Cooperatio” dla naukowca, który swoim działaniem udowodnił, że jest 
możliwa skuteczna współpraca pomiędzy nauką i gospodarką. Jestem przekonany, że nasza aktywność przyciąga 
do nas przedsiębiorców ponieważ każdy znajdzie dla siebie pole działania. Każdy może zadeklarować chęć bycia 
pełnomocnikiem lub doradcą zarządu bądź rady w sprawach, które są mu bliskie i znane a chciałby swoją wiedzą podzielić 
się z innymi. Działanie na rzecz dobra wspólnego jest dla nas wyzwaniem. Nasze hasło to „Działając wspólnie osiągamy 
więcej”. Ponadto otwarci jesteśmy na wszelkie propozycje nowych obszarów aktywności oraz  inicjatyw zmierzających do 
zwiększenia naszej roli w działaniu na rzecz środowiska gospodarczego.  Dlatego też należy do nas blisko tysiąc podmiotów 
i każdego miesiąca zarząd przyjmuje kolejnych kilkanaście firm.

Pracodawcy Pomorza to organizacja aktywnie włączająca się w problematykę dot. systemu edukacji. Interesuje Was 
szczególnie szkolnictwo zawodowe. Ponadto zajmujecie się również edukację swoich członków. W napiętym kalendarzu 
szkoleń, coraz mniej miejsca. Jaka jest perspektywa na najbliższe lata związana z tym obszarem, a być może także ze 
zmianą siedziby adekwatnej do rozmiarów całej organizacji.

Prawdą jest, że sprawy szkolnictwa zawodowego są nam niezwykle bliskie. Mamy wspaniałego Pełnomocnika 
ds. szkolnictwa zawodowego, członka zarządu naszej organizacji Wojciecha Szczepańskiego. Wybitny znawca tej 
problematyki, doradca Ministerstwa Edukacji. Przygotowuje opinie naszej organizacji na wiele spraw związanych 
z edukacją, organizuje konsultacje i konferencje z udziałem przedstawicieli władz odpowiedzialnych za szkolnictwo 
zawodowe na szczeblu regionalnym i krajowym. Jako organizacja na wniosek przedsiębiorców przygotowujemy 
wnioski o uruchomienie nowych specjalności oraz uczestniczymy we wszystkich forach i zespołach konsultacyjnych 
działających w województwie, miastach i powiatach. Możemy pochwalić się niezwykłą aktywnością w tym zakresie. 

Osobnym problemem jest samo kształcenie. Organizujemy dla członków wszelkiego rodzaju szkolenia dot. np. 
międzynarodowych standardów rachunkowości i zmian w przepisach podatkowych, celnych oraz wszelkiego rodzaju 
przepisów branżowych oraz wynikających z funkcjonowania naszych firm. Dlatego też współpracujemy z wszystkimi 
instytucjami nadzorczymi i kontrolnymi zapraszając przedstawicieli np. Izby Skarbowej, Urzędów Skarbowych, Urzędu 
Celnego, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Inspektoratu Ruchu Drogowego i wielu 
wielu innych. Pozwala to nie tylko na wymianę poglądów, ale również na wyjaśnienie wielu wątpliwości, które mają 
przedsiębiorcy.

14

15
W

YW
IA

D



Społeczeństwo polskie starzeje się i wymaga coraz większych nakładów na rosnącą liczbę chorych. Czy w planach 
zmian polepszających nasze funkcjonowanie, znajduje się również obszar zdrowia publicznego? Zwróćmy uwagę, iż 
nieustannie nasz system koncentruje się na leczeniu chorób, a nie zapobieganiu im. Profilaktyka pozostaje pustym 
hasłem, choć mogłaby się stać swoistą dźwignią finansową dla całego systemu , a zdrowotną dla ogółu społeczeństwa.

Największą sekcją branżową naszej organizacji jest Sekcja Ochrony Zdrowia. Współpracujemy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia oraz z Urzędem Marszałkowskim i odpowiedzialnym za ten obszar Wicemarszałkiem Województwa 
Pomorskiego. W ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przygotowywałem parę miesięcy temu ocenę 
funkcjonowania Szpitali Marszałkowskich. Zresztą od ponad 20 lat zajmuję się społecznie przekształceniami w służbie 
zdrowia będąc swego czasu przewodniczącym Rad Społecznych Szpitali oraz Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych. 
Kiedy Kasy okrzepły i coraz lepiej sobie radziły to kolejny Minister je zlikwidował i powołał centralistyczny system NFZ. 
Obecnie czekamy na propozycję kolejnych zmian. Dotyczy to głównie finansów bo sprawy organizacyjne należą do 
Marszałka i Starostów. Niemniej należy podkreślić, że w sytuacji niezwykłych napięć finansowych i tak pomorska służba 
zdrowia zabezpiecza usługi na względnie dobrym poziomie co nie znaczy, że i tak ciągle narzekamy. I mamy do tego 
prawo oczekując na uruchomienie i wdrożenie szeregu programów profilaktycznych lub poprawę efektywności już 
istniejących.

Współczesny świat,  demokracja, a w szczególności kapitalizm, poza wieloma pozytywami, zdeprecjonował ludzkie 
postawy. Rynkiem rządzi pieniądz, a chęć posiadania szybko usidla młodych biznesmenów dezawuując podstawowe 
wartości. Społeczeństwo staje się coraz bardziej wyalienowane. Przybywa ludzi wykluczonych, także przez biedę.  Czy 
ma Pan pomysł, jak temu przeciwdziałać? 

Zdecydowanie się nie zgadzam z Pańską wizją świata i naszego kraju. Środowisko w którym funkcjonuję od dziesięcioleci 
postrzegam jako zbiór ludzi zdeterminowanych konsekwentnie realizujących swoje plany i zamierzenia często kosztem 
własnej rodziny i zdrowia. Dziesiątki tysięcy ludzi odważnych i zdolnych posiadających jedynie pomysł i wizję po roku 
1990 rozpoczęło budowanie kapitalizmu w Polsce. Wielu się udało, wielu nie.  Niestety przemianom ustrojowym 
towarzyszył również brak budżetowych środków finansowych oraz  koncepcji na zagospodarowanie terenów 
mniej zamożnych czy popegeerowskich gdzie obszary biedy były znaczne. Dlatego też to rozczarowanie i poczucie 
odrzucenia przez ludzi, którzy uznali że nie uczestniczą w tym sukcesie rozwojowym Polski. Dopiero zewnętrzne 
środki unijne oraz wsparcie dla rolnictwa przyniosły pewien przełom. Rozpoczęto realizację Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Samorządy wojewódzkie i lokalne wspaniale poradziły sobie z alokacją środków z Unii Europejskiej. Przez 
ostatnią dekadę piękniały nasze miasta i miasteczka. Teraz przyszedł czas dla ludzi, którzy w szerszym zakresie otrzymują 
wsparcie państwa poprzez programy typu 500+. Uważam zresztą, że ten program jest zbyt dużym obciążeniem dla 
budżetu Państwa i powinien być wprowadzony próg dochodowy dla osób korzystających z tego programu. Obecnie 
obserwuję i podziwiam tysiące młodych, zdolnych przedsiębiorców wspieranych przez nasze władze samorządowe, 
które umożliwiają im  rozpoczęcie działalności gospodarczej w Starterach, Parkach Technologicznych i Inkubatorach. 
Należy wspierać te działania pomorskich władz samorządowych wszystkich szczebli będących blisko nas i rozumiejących 
jak należy wspierać gospodarkę i rozwój przedsiębiorczości. Bądźmy optymistami. Ja jestem. I niech tak zostanie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to obszar, o którym głośno się mówi, ale wciąż niewielu dobrze go rozumie. Jak 
ocenia Pan perspektywę jego rozwoju?

Niestety często w latach minionych społeczna odpowiedzialność biznesu kojarzona była tylko ze wsparciem 
finansowym szkoły, żłobka czy lokalnej drużyny piłkarskiej lub teatru. Od wielu lat „Pracodawcy Pomorza” prowadzą w 
tym zakresie działalność edukacyjną oraz informacyjną. Dzisiaj w środowisku gospodarczym jest powszechna wiedza, 
że przedsiębiorstwo uznaje się za przestrzegające zasad społecznej odpowiedzialności biznesu o ile oprócz osiągania 
satysfakcjonujących wyników ekonomiczno – gospodarczych przestrzega zasad etyki zawodowej, wymogów 
środowiska naturalnego, tworzy właściwe warunki pracy i rozwoju zatrudnianych pracowników a wsparcie finansowe 
edukacji, sportu i kultury jest tylko taką „wisienką na torcie”. Oczywiście relacje wewnątrz firmy oraz relacje firmy z 
otoczeniem to fundament na którym buduje się pożądany wizerunek firmy. Duże firmy opracowują całe programy 
związane z polityką CSR (Corporate Social Responsibility). Wówczas w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają 
interesy społeczne, środowiskowe oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Spotkałem się również z tym, że wiele 
firm średnich i małych uwzględnia już w swojej strategii powyższe elementy o które często pyta audytor podczas 
badania bilansu firmy. 

Pańska praca i pełnione funkcje obfitują w nieustanny kontakt ze środowiskiem gospodarczym. Był Pan zapewne 
świadkiem wielu sukcesów. Sam również osiągnął Pan sukces w biznesie. Widział Pan też upadki, bankructwo, ludzkie 
dramaty. Jaką ma Pan wskazówkę na sukces i jaką receptę na porażkę?

Gdyby odpowiedź była taka prosta…. Trudno o recepty.  Każdy przypadek jest inny. I od przypadku często wiele zależy. 
A poza tym praca, praca i ciągła nauka. Słuchanie ludzi, pokora, nie zachłystywanie się sukcesami i nie załamywanie się 
porażkami. Determinacja i konsekwencja w działaniu. Oczywiście szczęście w biznesie jest niezwykle potrzebne. Wieczni 
pechowcy niech lepiej idą do stałej pracy etatowej i to najlepiej w firmie przestrzegającej zasad odpowiedzialności 
społecznej.
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A także wirusy, grzyby i pierwotniaki. Nie wszystkie zostały sklasyfikowane, 
chociaż zidentyfikowano już ponad 10 tysięcy gatunków i szczepów 
bakterii. W 1 mililitrze śliny jest nawet 100 milionów mikroorganizmów. 
Skoro tyle jest w nas bakterii i mikroorganizmów, dlaczego wszyscy ludzie 
nie chorują? Odpowiada za to flora bakteriologiczna, która kształtuje się od 
naszego urodzenia i tworzy mikrobiom. Stan choroby bierze się z zachwiania 
tej harmonii. Wtedy na skutek zmniejszonej odporności giną bakterie 
neutralne dla naszego organizmu, a inne, rozwijające się jako patogenne 
stają się dla nas niezwykle groźne. Nasz mikrobiom zostaje rozstrojony. 
Takie procesy zachodzą również w naszej jamie ustnej. Dzieje się tak na 
przykład przy przyjmowaniu antybiotyków, czy cytostatyków. Eliminują 
one bakterie chorobotwórcze, ale jednocześnie niszczą te dobre, co może 
doprowadzić do powstania wielu chorób jamy ustnej i przyzębia, a także 
próchnicy i halitozy. Jama ustna to jednocześnie początek naszej drogi 
pokarmowej, ale także oddechowej. To także arteria, po której podróżują…

Najbardziej powszechna choroba w jamie ustnej to próchnica zębów. Powstaje po spożyciu posiłku, poprzez rozkład 
przez bakterie cukrów i skrobi. One się w ten sposób odżywiają, w wyniku czego powstałe kwasy niszczą szkliwo zębów. 
To początek jazdy po równi pochyłej. Prosto na sam dół. Pojawiają się ubytki, a nieleczone z czasem doprowadzają 
do zapalenia miazgi, następnie do powstania jej zgorzeli. Ząb możemy i musimy wtedy usunąć, ale chorobotwórcze, 
odporne i agresywne, beztlenowe bakterie rozsiewane są w tym czasie po całym organizmie. Osiedlają się 
w miejscach dla siebie dogodnych do dalszego bytowania, rozmnażania i pustoszenia naszego ustroju, często w naszych 
najważniejszych dla życia organach. Podobnie dzieje się przy zapaleniach przyzębia. W kieszonkach dziąsłowych, stan 
zapalny momentalnie się rozprzestrzenia dlatego, że zasiedlają je „złe” bakterie. Zakażone beztlenowymi bakteriami 
krwawiące dziąsła, podobnie jak zgorzelinowa miazga zębów, poprzez krew zatruwa cały organizm.

Ale na wszystko jest sposób, a na bakterie w jamie ustnej najlepsza jest prawidłowa higiena. I nie chodzi 
wyłącznie o mycie, płukanie i szczotkowanie zębów, oczywiście regularne i prawidłowe oraz po każdym 
posiłku, ale także użycie wielu innych narzędzi, takich jak płukanki, nici dentystyczne, szczoteczki soniczne, 
czy irygatory. Ważna jest też odpowiednia dieta.

W wielu badaniach naukowych stwierdzono te same szczepy bakterii w chorujących narządach, co w zakażonej 
jamie ustnej, w której miały swoje źródło. Stwierdzono też, że patogenne bakterie zwiększają prawdopodobieństwo 
zachorowania na wiele typów nowotworów.

Zapobiegajmy chorobom, zamiast je leczyć.
Stan jamy ustnej ma fundamentalne znaczenie dla naszego organizmu. Regularne, raz na pół roku, wizyty u stomatologa, 
to najlepsza droga do zachowania zdrowia zębów i całego ustroju.
Standardem stała się kliniczna higienizacja uzębienia.
Pozwala ona na precyzyjne usunięcie kamienia nazębnego i złogów próchnicotwórczych z przestrzeni międzyzębowych, 
których sami nie jesteśmy w stanie usunąć.
Eliminujemy niewidocznych trucicieli naszych organów i unikamy poważnych schorzeń.
W kolejnym artykule opowiem, gdzie lokują się bakterie z jamy ustnej i jakie powodują choroby. Podejmę też dyskusję 
na temat powstałej wiele lat temu teorii, która podważa leczenie kanałowe zębów, wedle której martwe zęby stają 
się inkubatorami bakterii, beztlenowych i niezwykle toksycznych. A wiemy już, że bakterie mają wielki potencjał. Jeśli 
bowiem przetrwały do naszych czasów pod dnem oceanu i przeżyły dinozaury, to i w zamkniętych płynną gutaperką 
kanałach zębowych również mogą być… ciągle dla nas niebezpieczne, bo są tylko uwięzione. Czy najnowocześniejsze 
technologie mogą im stawić czoła? A co z wirusami, czym różnią się od bakterii? 

bakterie.

„Zajmujemy się tworzeniem wspaniałych, promiennych 
i powalających uśmiechów, ale jednocześnie przywracamy 
zdrowie i pomagamy naszym Pacjentom zachować 
efekt estetyczny i terapeutyczny jak najdłużej. A to dzięki 
indywidualnemu programowi opieki i klinicznej higienizacji 
uzębienia”.

Dr n.med. Violetta Szycik 
Specjalista chirurgii Stomatologicznej 

Lider Umiejętności Implantologicznych 
Klinika Vivadental

Estetyka, czystość i higiena to dla większości z nas dominujące wartości wyróżniające nas i naszą kulturę w każdym 
otoczeniu. Niezależnie od wieku, płci, czy środowiska, w jakim żyjemy. Przykładamy wagę nie tylko do ładnego ubioru, 
zadbanego samochodu, czy wypielęgnowanych dłoni i uczesanych włosów. Nasz nowoczesny, idący z duchem czasu 
wizerunek, akcentuje dzisiaj piękny i nieskazitelny uśmiech. To zarazem najbardziej wymowne potwierdzenie harmonii 
ducha i ciała. To właśnie piękny uśmiech otwiera nam drzwi do sukcesów, do zawierania atrakcyjnych znajomości, 
znajdowania lepszej pracy.

Coraz więcej osób decyduje się na metamorfozę uzębienia. I chyba tylko niewielu z nas wie, jak wiele w tej dziedzinie 
można dokonać wykorzystując najnowocześniejsze technologie i zdobycze współczesnej medycyny. Nowe zęby, 
to także najczęściej wstęp do całkowitej przemiany i stworzenia zupełnie nowego wizerunku i całkowitej odmiany 
swojego życia. Naukowcy stwierdzili, że ludzie uśmiechający się żyją dłużej… Nie tylko dlatego, że są zadowoleni ze 
swojego wyglądu. Przede wszystkim dzięki poprawie stanu zdrowia. Dosłownie całego organizmu, bo… zęby, dziąsła 
i cała jama ustana, to papierek lakmusowy stanu naszego zdrowia. Choroby w tym obszarze to zarówno symptom 
przewlekłych i ogólnoustrojowych chorób, ale zarazem także ich przyczyna. Niczym elektrony, łączą nas bowiem…

bakterie. 
I to one najczęściej są źródłem naszych problemów. Skąd się biorą? Są na Ziemi od zarania dziejów. To one stanowią 
główną część jej masy (około 5×1030 bakterii). W jednym mililitrze wody jest ich milion, a w 1 gramie gleby 40 milionów. 
Są niezwykle żywotne. 
 
Żywe bakterie odkryto w osadach leżących 30 metrów pod dnem Pacyfiku, które liczą sobie 86 milionów lat, czyli pochodzą 
z ery dinozaurów. Bakterie szybko się regenerują i naprawdę mogą wiele. Już kilka godzin po umyciu się, odradzają się i na 
nowo są z nami, przez całe życie. Człowieka zasiedla około 2 tys. gatunków bakterii, a ich łączna masa wynosi około 2 kg. 
Na 1 cm2  skóry mamy ich ponad setkę, w 1 g kału jest ich ponad 1000, a flora jelitowa składa się aż ze 100 bilionów bakterii. 
A jama ustna? Tutaj znajdzie się aż 48 milionów bakterii, które nieustannie ze sobą reagują. I ponad 700 ich szczepów. 

UŚMIECHNIJ SIĘ DO SIEBIE. . .
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ZROBISZ TO ZROZUMIESZ
IMPLANTOLOGIA - IMPLANTOPROTETYKA - CHIRURGIA - REGENERACJA KOŚCI

INSTYTUT VIVADENTAL – KUŹNIA IMPLANTOLOGÓW
Implantologia jest dzisiaj najprężniej rozwijającą się dziedziną stomatologii. Znajdują w niej zastosowanie najnowsze 
osiągnięcia inżynierii medycznej, rewolucji materiałowej i technologicznej. To najbardziej zaawansowana dziedzina 
stomatologii. 

Rozwój implantologii i protetyki implantologicznej jest odzwierciedleniem postępu naukowo-technicznego, który jak 
nigdy wcześniej zintegrowany jest z kulturą oraz z człowiekiem i ciągle rozwijającymi się jego potrzebami. Potrzeby te 
nierozerwalnie związane są z zachowaniem zdrowia, wzrostem standardu i jakości życia, a także z nigdy nie kończącym 
się dążeniem do poprawy własnego wizerunku i aparycji, spełnieniem marzeń o jeszcze piękniejszym i estetycznym 
wyglądzie.

Implantologia daje pacjentom niewspółmiernie lepsze możliwości leczenia braków zębowych. Trwale osadzona 
na implantach odbudowa protetyczna ma wiele zalet, które są bezkonkurencyjne dla protetyki tradycyjnej, opartej 
o protezy wyjmowane. 

Funkcjonalność, wygoda, estetyka, trwałość… można długo wymieniać. Jednym słowem to wszystko 
co wpływa na zadowolenie pacjenta, o jakim dotąd mógł tylko pomarzyć.  

Implantologia daje także lekarzom znacznie szersze możliwości leczenia protetycznego, ale… wymaga od 
lekarza stomatologa najwyższych kwalifikacji, wiedzy, umiejętności zabiegowych, staranności i precyzji. Wymaga 
profesjonalnego szkolenia podyplomowego. Dotyczy to również odpowiedniego przygotowania zespołów 
zabiegowych, wzorowej organizacji pracy, wyposażenia technicznego, sprawnego stosowania złożonych procedur 
zabiegowych, medycznych, higienicznych, sanitarnych i organizacyjnych. 

Takie profesjonalne szkolenia prowadzi Instytut Vivadental, który posiada akredytację Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Implantologii Stomatologicznej OSIS-EDI.  

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII to komplementarne szkolenie dla adeptów implantologii, wkraczające 
w przyszłość innowacyjnym programem kształcenia oraz etosem najnowocześniejszych technologii. Szkolenie 
skoncentrowane przede wszystkim na praktyce i zdobyciu umiejętności manualnych w procedurach implantacyjnych. 
Prowadzą je specjaliści reprezentujący najwyższy kunszt i biegłość w określonych obszarach implantologii. 

PODSTAWĄ SYSTEMU są Specjalistyczne Autorskie Programy Edukacyjne dr n. med. Violetty Szycik, stanowiące 
kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej znajomości przedmiotu i wielu systemów 
implantologicznych. Wyróżniają się one wszechstronnym ujęciem tematycznym, wnikliwością i przejrzystością, co 
stanowi gwarancję uzyskiwania fenomenalnych rezultatów edukacyjnych. Ukazanie zagadnień implantologii przez 
biegłych profesjonalistów, ze wszystkimi niuansami mającymi wpływ na sukces leczenia, zapewnia adeptom 
implantologii szybkie uzyskanie pewności w polu zabiegowym, zaś cenne wskazówki praktyczne pozwalają ustrzec 
się wielu błędów. 
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Elastyczny  system umożliwia pogłębianie wiedzy oraz umiejętności praktycznych na każdym poziomie zaawansowania, 
a w dalszym etapie do przeprowadzania najbardziej złożonych procedur zabiegowych i zdobycia umiejętności do 
bezpiecznego rozwiązywania najtrudniejszych przypadków.

Wkrótce Instytut Vivadental wzbogaci się o najnowocześniejszą na świecie 12-stanowiskową fantomową pracownię 
symulacji stomatologicznych, dzięki której szkolący się lekarze będą mogli znacznie lepiej przygotować się do procedur 
zabiegowych wykonywanych u pacjentów. Będzie to jedyna w Polsce tego typu pracownia w zakresie kształcenia 
podyplomowego dla lekarzy stomatologów i jedna z niewielu w Europie. To jeszcze większe szanse dla adeptów 
implantologii i dla polskich pacjentów. 

SUKCES TWOJEGO BIZNESU to panel edukacyjny, który obejmuje wybrane obszary z dziedziny ekonomii, 
zarządzania, marketingu, e-marketingu, psychologii biznesu, kreowania wizerunku, komunikacji oraz prawa, To 
konkretny zakres wiedzy, który zwiększa szanse absolwentów na odniesienie sukcesu rynkowego tak zaawansowanego 
produktu, jakim jest leczenie implantologiczne. Zdobytą wiedzę wykorzystują w całokształcie swojej pracy na coraz 
trudniejszym rynku usług medycznych. 

PROGRAM

Szkolenie składa się z 10-ciu trzydniowych weekendowych Sesji i 28 Seminariów, odbywających się jeden raz w każdym 
następującym po sobie miesiącu. Piątek i sobota poświęcone są na medycynę, zaś niedziela na inne panele edukacyjne. 
Ostatnia sesja przeznaczona jest na egzamin. Dodatkowym elementem szkolenia są konsultacje on-line zabiegów 
przeprowadzanych przez absolwentów Practiculum Implantologii we własnych praktykach.

Program szkolenia jest starannie przygotowany i prowadzony przez wybitnych specjalistów i praktyków z najlepszych 
polskich ośrodków akademickich – medycznych, ekonomicznych, technicznych, kancelarii prawnych oraz prywatnych 
klinik implantologicznych i laboratoriów protetycznych. 

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII oparte jest o najnowocześniejsze technologie sprzętowe, materiałowe
i procesowe oraz digitalne istniejące we współczesnej medycynie. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań 
informatycznych 3D i nowoczesnego oprogramowania w procesie komputerowego projektowania i wizualizacji 
odbudowy uzębienia, daje nieograniczone możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego trójprzestrzennej 
diagnostyki radiologicznej, obrazów otrzymywanych ze skanera protetycznego, czy technologii CAD/CAM, dla uzyskania 
precyzji i perfekcyjnych rezultatów leczenia. Dodatkowe przygotowanie w zakresie biomateriałów i technologii 
powierzchni to bezcenna wiedza pozwalająca uzyskiwać doskonałe rezultaty terapeutyczne, które wyróżnia trwałość 
i estetyka. Taki kanon technologiczny wyznacza szkolącym się lekarzom najwyższy standard wykonywanych zabiegów 
i procesów leczenia, dając gwarancję odniesienia pełnego sukcesu w implantologii. 

Szkolenie obejmuje komplementarny zakres wiedzy z implantologii, protetyki implantologicznej oraz regeneracji 
tkanki kostnej. Sprofilowane jest na praktyczne przygotowanie lekarza do samodzielnego wykonywania procedur 
zabiegowych, a kluczowym elementem systemu edukacyjnego są zabiegi implantacyjne wykonane przez szkolących się 
lekarzy u pacjentów pod kontrolą doświadczonych operatorów. Poprzedzają je kursy teoretyczno–praktyczne, wykłady 
i ćwiczenia na fantomach oraz analiza zabiegów przeprowadzanych „na żywo”. Szkolenie uzupełnia specjalistyczny kurs 
dla asystentek szkolących się lekarzy, ponieważ profesjonalna asysta to wyższa jakość, tempo i komfort pracy lekarza, 
co przyczynia się do sukcesu produktu i całej praktyki.

Łącznie to ponad 162 godziny interaktywnej nauki, ćwiczeń i zaawansowanej edukacji. Termin ”ponad” związany jest z 
faktem, iż poszczególne kursy, a także zabiegi szkoleniowe, trwają znaczenie dłużej niż wynika to z planu. Jesteśmy do 
dyspozycji naszych kursantów aż do wyczerpania wszelkich pytań i odpowiedzi, co niekiedy trwa do późnych godzin 
wieczornych.

MIARA SUKCESU szkolenia w Instytucie VIVADENTAL, to nie tylko nowe kompetencje zawodowe, unikalne 
umiejętności i kwalifikacje, ale także nowa świadomość i wiedza pozwalające na pomyślne wdrożenie przez absolwentów 
szkolenia, leczenia implantologicznego do oferty własnej praktyki w mistrzowskim standardzie, a następnie zdobycie 
i utrzymanie zaufania pacjentów.

Wykorzystując innowacyjną metodykę i dydaktykę dzielimy się z kursantami wiedzą zdobytą w ciągu 
wielu lat naszej praktyki, które nieustannie zgłębiamy na kongresach i sympozjach i wzbogacamy o 
najnowsze rozwiązania generowane przez postęp technologiczny. To sprawdzona wiedza poparta 
sukcesami, którą wiernie przekazujemy. Na wszystkie pytania udzielamy wyczerpujące odpowiedzi. 
Kursanci pozbawiając się wszelkich wątpliwości, pozyskują unikalną wiedzę i umiejętności, które 
wykorzystują wykonując zabiegi szkoleniowe u pacjentów pod kontrolą Mentorów, a potem już 
samodzielnie we własnej praktyce.

Więcej informacji na 

www.vivadental.edu.pl
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25 listopada 2016r. w Sheraton Hotel Sopot odbył się Kongres Naukowy VIVA HEALTH FUTURE „Nowoczesne 
rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”. Jest on kontynuacją 
organizowanych corocznie w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, seminariów naukowych Zespołu Naukowo-
Badawczego PGV,  Politechniki  Gdańskiej  i  European  Dental  Implant  Institute  Vivadental,  prezentujących 
dokonania wspólnie realizowanych projektów. 

Współorganizatorem Kongresu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej oraz Gdański 
Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. W organizację włączyli się także nauczyciele akademiccy 
i studenci Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Trwające cały dzień wykłady i dyskusje, zgromadziły naukowców z całego kraju, którzy tworzą, inicjują, popularyzują 
i wykorzystują najnowocześniejsze technologie w leczeniu pacjentów i to w wielu dziedzinach medycyny. Wysłuchało 
ich blisko 200 uczestników z różnych ośrodków klinicznych i akademickich. Wśród gości znanych i lubianych znalazła się 
Henryka Krzywonos-Strycharska – posłanka na Sejm RP, dr Zbigniew Canowiecki – Prezydent Pracodawców Pomorza 
oraz dr Andrzej Sokołowski - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Stanowi to potwierdzenie 
istotności podjętej tematyki i zainteresowania rozwiązaniami w obszarze zdrowia publicznego.

„Zdrowie to ta dziedzina, która dla każdego z nas będzie zawsze najważniejsza. Chodzi jednak o dużo więcej, bo 
w efekcie skali, to problem odnoszący się do całego społeczeństwa i kondycji naszego kraju. Biorąc pod uwagę prognozy 
wzrostu ilości zachorowań, szczególnie na choroby cywilizacyjne, jak i wydłużający się okres życia, musimy poszukiwać 
nowoczesnych rozwiązań i wykorzystania wielkiego potencjału, jakim od lat dysponujemy. Chcemy tworzyć nowe 
wartości na polu nauki oparte o pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemną edukację, ponieważ jest to najlepsza droga 
do postępu, z resztą nie tylko w medycynie. Wierzymy, iż pozwoli to na inspirację do dalszego rozwoju i doskonalenia 
dotychczasowych rozwiązań z korzyścią dla polskich pacjentów, polskiej nauki i polskiego społeczeństwa” – powiedział 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński – szef Zespołu PGV.
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„Asumptem do zorganizowania Kongresu są ostatnie doświadczenia Kliniki VIAVADENTAL związane z zastosowaniem 
po raz pierwszy w naszym kraju i jednym z nielicznych na świecie, autologicznego przeszczepu komórek macierzystych 
pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy i szczęki, stanowiących 
jeden z kluczowych etapów odbudowy uzębienia pacjentów z oligodoncją, a więc w warunkach ekstremalnie trudnych. 
Sukcesy w zastosowaniu komórek macierzystych w innych dziedzinach medycyny, jak również potencjał wynikający 
z technik digitalnych oraz możliwości istniejących w dziedzinie technologii powierzchni i biotechnologii, to nadzwyczajna 
okazja na wymianę tych doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym spektrum ludzi nauki i klinicystów, na gruncie 
medycyny i techniki, aby określić szanse i zagrożenia, oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnej 
wiedzy” – powiedziała dr n.med. Violetta Szycik – Dyrektor Naukowy European  Dental  Implant  Institute  Vivadental.

I dodaje – „Dodatkowo jesteśmy głęboko przekonani, iż konfrontacja młodego pokolenia przyszłych inżynierów
i lekarzy z wiedzą i doświadczeniem wybitnych specjalistów, to doskonała perspektywa kreowania przyszłości w oparciu 
o najnowocześniejsze technologie. Z drugiej strony, aktywny udział studentów oraz naukowców młodego pokolenia 
przyczyni się do wzrostu jakości kształcenia w obszarze Long Healthy Life, jednej z Inteligentnych Specjalizacji woj. 
Pomorskiego”.

Młodzi naukowcy i studenci zaznaczyli swoją  obecność nie tylko na etapie organizacji, ale także występując w sesji 
komunikatowej, na której zaprezentowali krótkie wykłady. Była to też okazja do integracji akademickiego środowiska 
Trójmiasta wykazującego zainteresowania innowacjami, rozwojem i współpracą. 

„Dla nas, jako przyszłych lekarzy, to niezwykle ważne, aby już obecnie wiedzieć, z czym zmaga się praktyka i jakich 
rozwiązań poszukuje. A także w jaki sposób do tego dochodzić. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym, aby 
wykonując swój zawód, wiedzieć jak podążać za innowacjami i jak wraz z przyszłymi inżynierami, których poznaliśmy na 
Kongresie, tworzyć najlepsze warunki leczenia dla naszych przyszłych pacjentów. Kongres ukazał nam wielki potencjał, 
jaki daje współpraca medycyny i techniki. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Rektorowi GUMed Panu Prof. Marcinowi 
Gruchale za uznanie tej idei jako istotnej oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego Pani Prof. Marii Dudziak za umożliwienie 
nam udziału w Kongresie. Dziękujemy organizatorom, że włączyli nas do udziału w tak ważnym wydarzeniu i pokazali 
jak może wyglądać współpraca dla dobra wspólnego, jakim jest zdrowie naszego społeczeństwa!” – powiedział Adam 
Bęben – Prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.  

Interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące 
lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu, dla tworzenia 
zaawansowanych produktów w medycynie, to idea, która przyświeca 
Kongresowi VIVA HEALTH FUTURE, zarówno teraz, jak i w przyszłości. 
Będzie na pewno kontynuowana. Kolejny kongres już jesienią 2017. 
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Kierownikiem Zakładu Chirurgii Stomatologicznej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej

Jak Pan ocenia inicjatywę Instytutu Vivadental organizacji Kongresu Viva Health Future?

Kongres Viva Health Future, to przedsięwzięcie o dużym rozmachu i chyba tylko dlatego 
udało się je zorganizować w tak krótkim czasie, ściągając przy tym najlepszych wykładowców 
z różnych dziedzin medycyny i techniki, którzy zaprezentowali niezwykle interesujące wykłady 
w wymiarze interdyscyplinarnym. Kongres odbywał się we współpracy trzech partnerów: Instytutu  
Vivadental, Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Implantologii Stomatologicznej. Zaproponowana tematyka dotyczyła  nowości technologicznych, 
których generowanie jest możliwe dzięki współpracy interdyscyplinarnej – czego przykładem jest 
współpraca między Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Implantologii Stomatologicznej, które mam 
przyjemność reprezentować, Politechniką Gdańską, reprezentowaną przez pana profesora Andrzeja 
Zielińskiego, z którym prowadzimy od kilku lat współpracę naukowo-badawczą oraz niezwykłym 
i nowoczesnym projektem Instytutu Vivadental. 

A jak Pan ocenia poziom Kongresu?

Kongres, w którym miałem przyjemność uczestniczyć rzeczywiście miał bardzo wysoki poziom merytoryczny i spełnił 
oczekiwania organizatora, a także, co jest szczególnie ważne udało się zrealizować naukowe życzenia i oczekiwania 
publiczności, a więc lekarzy inżynierów naukowców i studentów PTSS, których udział był szczególnie ważny, wskazał 
bowiem tym młodym ludziom istotne w naszych specjalnościach kierunki działań i rozwoju naukowego.

Czy Pana zdaniem warto kreować wymianę doświadczeń w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych na gruncie wielu dziedzin medycyny, co jest przesłaniem Kongresu Viva Health Future? 

Tak, zdecydowanie tak - osobiście uważam, iż współczesne wymagania dotyczące możliwości realizacji postępu 
w medycynie muszą opierać się o współpracę interdyscyplinarną lekarzy naukowców i klinicystów z inżynierami; bez 
tego nie ma postępu technologicznego. Również należy przewidzieć postęp procedur czy technologii medycznych.

Przed kilkoma laty wykonał Pan chyba pierwszy w Polsce spektakularny zabieg przeszczepu komórek 
 macierzystych pochodzenia zębowego. Proszę o tym opowiedzieć. 

Niestety to nie byłem ja. Zajmowałem się hodowlą komórek macierzystych pochodnych ze szpiku w kierunku ich 
różnicowania w osteoblasty, którymi zasiedlałem martwy przeszczep allogeniczny w warunkach poza ustrojem in vitro. 
Tak ożywioną „tkankę" nazwaną technicznie bio-generatorem wszczepialiśmy w miejsca defektów kostnych u ludzi, 
w celu regeneracji i odtworzenia utraconej tkanki. Uzyskaliśmy bardzo dobre efekty terapeutyczne. Natomiast 
w naszym przypadku komórki macierzyste były pobierane i izolowane z talerza kości biodra w liczbie około 1 000 000 
komórek macierzystych. Przypomnę, że jest ich w szpiku 2%, natomiast we krwi obwodowej krąży ich około 2 promile 
wszystkich białych krwinek.

Z kolei moje badania dotyczące komórek macierzystych pochodzących z miazgi "złuszczonych" zębów mlecznych 
polegały na sprawdzeniu, czy te komórki dają się hodować in vitro, oraz ile ich jest w przeciętnym zębie mlecznym. 
W przypadku szpiku mówimy o ok. 1 000 000 komórek macierzystych CD34+ przy jednorazowym pobraniu 
kilkudziesięciu mililitrów szpiku, który jest płynną tkanką. Natomiast w jednym zębie jest kilkanaście, może kilkadziesiąt 
komórek macierzystych, stąd dla mnie jest to zbyt ubogie źródło do aplikacji klinicznych. Z naukowego punktu 
widzenia komórki macierzyste pochodzenia zębowego mogą być wykorzystane do bankowania w razie potrzeby, 
do hodowli i do aplikacji klinicznej, jednak tak mi się dzisiaj wydaje - najciekawsze i dające największe możliwości 
terapeutyczne bez konieczności hodowli - mogą się okazać komórki macierzyste pochodzenia tłuszczowego. Znany 
i opisany fenomen plastyczności tych komórek tłuszczowych pozwala na ich wsteczne przekształcenie się w komórki 
macierzyste, a potem np. w osteoblasty, co udowodnił i opublikował prof. Krzysztof Włodarski (WUM) kilka lat temu 
prezentując wyniki swoich badań.
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m W Klinice Vivadental kilka miesięcy temu przeprowadzono pierwszy w Polsce i jeden 
z nielicznych na świecie przeszczep komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego  
w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy. Jak może Pan porównać  
i ocenić obie metody? 

Tak, ten pionierski zabieg polegający na pobraniu tłuszczu na drodze liposukcji i izolacja komórek 
potencjalnie macierzystych i macierzystych, a także wszczepienie tych komórek w sposób 
natychmiastowy w miejsce defektów kostnych u tego samego pacjenta - jest to kolejny krok 
w kierunku niezwykłego przyspieszenia metod regeneracji, szczególnie tkanki kostnej. Oczywiście 
trudno te metody porównywać, obie mają charakter kliniczny, przy czym jak sądzę, mogą być 
potencjalnym pojawieniem się różnych problemów natury technicznej i etycznej. Tłuszczu się 
pozbywamy przy jego nadmiarze, głównie z powodów ogólnozdrowotnych i estetycznych, 
pobranie szpiku jest wyłącznie podyktowane względami terapeutycznymi – jego przeszczepieniem. 
Koszty obu metod są porównywalne i wierzę, że będą taniały. Mam nadzieję, iż w najbliższych latach 
będzie możliwe ocenienie efektywności i trwałości efektów klinicznych dr. Violetty Szycik i moich.

Czy Pana zdaniem warto kreować wymianę doświadczeń w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych na gruncie wielu dziedzin medycyny, co jest przesłaniem Kongresu Viva Health Future?

Zdecydowanie tak. Już w trakcie obrad wspomniałem, że entuzjastycznie odbieram pomysł na prezentowane 
wykłady interdyscyplinarne i nie mam cienia wątpliwości, że w przyszłym roku spotkamy się w Sopocie, 
albo w Trójmieście,  na drugiej konferencji Viva Health Future. Zaproponowałem pani dr Violettcie Szycik 
i prof. Zielińskiemu zaproszenie w 2017 roku ortopedów, ponieważ wielu z nich ma ogromną wiedzę 
i doświadczenie w stosowaniu komórek macierzystych i materiałów kościozastępczych, oraz wiedzę dotyczącą 
mechaniki. Dlatego sądzę, iż taki pomysł ma szanse powodzenia w roku 2017 czego życzę Wam oraz sobie.

Jak Pan widzi przyszłość badań z wykorzystaniem komórek macierzystych i perspektywę 
powstania pierwszej w świecie hodowli zębów? Wiemy, że Japońscy naukowcy są coraz 
bliżej. O chińskich dokonaniach na razie nie wiemy zbyt wiele. Czy w ogóle jest to realne? 
I czy my Polacy, mamy szansę włączyć się do tej elity prowadzącej badania nad przełomowym 
wynalazkiem?

Oczywiście. Myślę, że jesteśmy w stanie wyprodukować wszystkie składowe zawiązki zęba, 
pobudzić go do rozwoju po wszczepieniu ich w tkankę kostną szczęk, jednak dotychczasowe próby 
przeprowadzenia podobnych eksperymentalnych zabiegów inżynierii tkankowej i implantacji 
zawierają bardzo dużo naukowych elementów genomiki i proteomiki. Zdecydowanie powinny 
być prowadzone, ale póki co, są wykonywane głównie u psów, u których dochodzi do wyrzynania 
się wszczepionego zawiązka, przygotowanego uprzednio w hodowli in vitro. Oczywiście należy 
ważyć również fakt, iż współczesna implantologia stomatologiczna ma co najmniej 60 lat, stąd 
bardzo znakomity pomysł prowadzenia - nie tylko dyskusji nad możliwością hodowli zębów in 
vitro i prowadzenia badań - ale także pewnego rodzaju polemik, która z metod zębo- zastępczych 
może okazać się najkorzystniejszą w tej kwestii. Stworzyliśmy implant, którego poszczególne 
powierzchnię są dedykowane przedziałom tkankowym takim jak szpik, kość gąbczasta, kość zbita, 
dziąsło, to i takie prace prowadzimy również. Celem jest przyspieszenie czasu wgajania się implantu, 
ale także ograniczenie rozpoznawania implantu przez organizm jako ciała obcego u pewnej liczby 
pacjentów.

Badania dotyczące wszczepiania zębów złożonych z tkanek w hodowli prowadzone są w kilku ośrodkach w świecie. 
Aktualnie wraz z zespołem prowadzonym przez Pana prof. Zielińskiego pracujemy nad najkorzystniejszymi 
w procesie biologicznej osteointegracji i długotrwałości tego zjawiska - powierzchniami tytanu, a także nad możliwością 
indywidualizacji tych implantów oraz drukowania kształtek z materiałów wszczepialnych w celu ich wszczepienia 
w miejsca defektu kostnego.

Mamy szansę na połączenie sił poprzez prowadzenie badań w projekcie międzynarodowym o nazwie IRES. Taki plan 
realizowany jest z grupą Vivadental oraz we współpracy z prof. Ronem Nevinsem (Boston, Harvard) oraz z prof. Massimo 
Simionem (Mediolan Univ). Zatem jesteśmy jako grupa polska w najlepszym towarzystwie światowych autorytetów 
w implantologii. Chwaląc się chcę powiedzieć, iż rok temu za badania, które prowadziliśmy z moim zespołem w WUM 
nad klinicznym wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących ze szpiku, wydział Lekarsko-Dentystyczny 
kierowany przez panią Dziekan prof. Elzbietę Mierzwińską-Nastalską oraz moją skromną osobą, otrzymaliśmy statuetki 
stanowiące udokumentowanie naszych działań jako mecenasów innowacji tygodnika WPROST w medycynie. 
To bardzo prestiżowe wyróżnienie i jestem z tego bardzo dumny, i cieszę się, że w potoku nowoczesności i innowacji 
dostrzeżono i uhonorowano nas tą nagrodą.

Rozmawiała Agnieszka Fejfer-Wojeńska

Zdjęcia Katarzyna Krajewska Turyczyn
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dr Izabellą Krawczak
Rozmowa z Panią

Państwa firma oferuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w medycynie. 
Co jest szczególnie poszukiwane przez wiodące ośrodki medyczne?
Firma Hammermed Medical Polska oferuje najnowocześniejsze technologie i rozwiązania w wielu dziedzinach medycyny. 
Działa na bardzo wymagającym rynku medycznym dając wsparcie lekarzom w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy. 
Jej sztandarowe produkty dedykowane są dla chirurgii naczyniowej, radiologii interwencyjnej, kardiologii, gastrologii, 
chirurgii i onkologii, produkty do leczenia bariatrycznego, ablacji przełyku, leczenia niepłodności, czy chociażby system 
HIPEC i ILP do leczenia zaawansowanych nowotworów.

Czy odczuwa Pani wymierny wzrost zainteresowania tymi technologiami?
Najwyższej jakości produkty wiodących producentów światowych będących w portfolio firmy Hammermed, stanowią 
ogromne zainteresowanie,  jednocześnie dają pewność bezpieczeństwa dla pacjenta i lekarza wykonującego różnego 
rodzaju zabiegi. Każdy z nas pragnąłby być leczony zgodnie ze światowymi standardami i najlepszymi z możliwych 
metodami. Hammermed podąża za oczekiwaniami tak pacjentów jak i lekarzy.

Jak na tym tle można spozycjonować technologię komórek macierzystych?
Technologia pozyskiwania komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej stworzona przez amerykańską firmę Cytori 
stanowi „wisienkę na torcie" oferty Hammermed. Jest spełnieniem oczekiwań wielu z nas o bezpiecznym, jednoczasowym 
sposobie leczenia bardzo różnych jednostek chorobowych, wymagających regeneracji tkankowej. Jednocześnie jest 
metodą  prostą w założeniu, bo opartą o nasz wewnętrzny potencjał drzemiący w tkance tłuszczowej. Aby jednak 
można było otrzymać prostą technologię, trzeba było przeprowadzić tysiące prób badawczych, żeby zaowocowały 
zastosowaniem w klinice.

Jak wiele dziedzin medycyny wykazuje zainteresowanie? I jakie są to dziedziny?
Dziś wiele klinik i gabinetów prywatnych oferuje terapie komórkami macierzystymi. Musimy jednak pamiętać jakie jest 
ich źródło, bo to determinuje ich działanie , w związku z tym potencjalne zastosowanie. W chwili obecnej uznane jest 
leczenie komórkami macierzystymi i regeneracyjnymi z tkanki tłuszczowej oparzeń i blizn, schorzeń ortopedycznych 
zarówno zwyrodnieniowych jak i pourazowych w obrębie stawów i aparatu więzadłowego, leczenie trudno gojących 
się ran, rekonstrukcje i ubytki tkanek miękkich pooperacyjnych, pourazowych czy wynikających z wad wrodzonych. 
Oczywiście medycyna estetyczna w szerokim zakresie, ale także takie wstydliwe dolegliwości jak zaburzenia erekcji, 
czy nietrzymanie moczu po zabiegach urologicznych. Jest jednak wiele obszarów, gdzie toczą się programy badawcze 
w zakresie chorób neurologicznych, autoimmunologicznych, kardiologicznych oraz w stomatologii zabiegowej czy 
implantologii.
Wszystkie te badania toczą się w Polsce, możemy zatem powiedzieć, że w wielu z tych dziedzin jesteśmy pionierami.

W czym upatruje Pani przewagę technologii oferowanych przez Hammermed?
Jest wiele elementów które niewątpliwie stanowią o przewadze technologii firmy Cytori pozyskiwania komórek 
macierzystych i regeneracyjnych z tkanki tłuszczowej. Świadomie mówię o komórkach regeneracyjnych zawartych 
w tzw. frakcji stromalnej SVF, a nie jedynie komórkach macierzystych, bo w świetle dzisiejszych badań to właśnie ich 
zawartość stanowi o sukcesie zastosowania w schorzeniach o podłożu autoimmunologicznym.

Przede wszystkim cała technologia, a nie jedynie urządzenie posiada certyfikat. Co to oznacza - wprowadzając tkankę 
tłuszczową do urządzenia, w sposób standaryzowany i powtarzalny, w sterylnych warunkach i w zamkniętym systemie, 
uzyskujemy ogromną ilość mieszaniny komórek macierzystych i regeneracyjnych. Niezwykle istotne jest, że jest to 
procedura jednoczasowa, a więc po ok. 1.5 godzinie od pobrania tkanki tłuszczowej, mamy gotowy produkt w postaci 
mieszaniny własnych komórek. Nie ma żadnych manipulacji na komórkach, nie ma więc niebezpieczeństw z tym 
związanych. Kolejny niezwykle istotny element to brak wirowania tkanki tłuszczowej przed pozyskaniem komórek. 
Jest to podstawowa wada innych dostępnych na rynku „systemów". Podczas wirowania następuje niszczenie komórek 
w bardzo znacznym procencie, jednocześnie uwalniają się wolne lipidy powodujące degenerację tkanki do której 
podajemy później taką mieszaninę.

Czy są to technologie bezpieczne dla Pacjentów i Lekarzy?
Zdecydowanie jest to technologia bezpieczna przede wszystkim dla pacjenta, ale nie bez znaczenia jest także 
komfort lekarza wykonującego zabieg. Tak jak wspomniałam cała technologia jest certyfikowana zgodnie z normami 
europejskimi, które są niezwykle restrykcyjne.

Czy Pani zdaniem warto kreować wymianę doświadczeń w zakresie najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych na gruncie wielu dziedzin medycyny, co jest przesłaniem 
Kongresu Viva Health Future?
Kongres Viva Heath Future, który odbył się w Sopocie w końcu listopada był wspaniałym wydarzeniem naukowym. Skupił 
w jednym miejscu wielu wybitnych naukowców i autorytetów ze świata medycyny i nauk technicznych. Konferencja 
stała się okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń, ale i pomysłów na najbliższą przyszłość, a rzesza studentów i młodych 
pracowników naukowych dała wyraz konieczności kontynuacji takich spotkań.

Managerem HAMMERmed Medical Polska

Rozmawiała Agnieszka Fejfer-Wojeńska

Zdjęcia Katarzyna Krajew
ska Turyczyn
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Przygotowania do zabiegu
trwały kilka tygodni. Poprzedziła go staranna, wieloetapowa kwalifikacja, w tym badania kliniczne i laboratoryjne 
oraz precyzyjna diagnostyka radiologiczna 3D tomografem komputerowym New Tom 5G, który uznawany jest 
za najnowocześniejsze tego typu urządzenie na świecie.  Wykonaliśmy plan rekonstrukcji kości i odtworzenia 
uzębienia w środowisku wirtualnym obrazu radiologicznego 3D, co w Klinice Vivadental jest standardem. 
Następnie szczegółowo zaplanowaliśmy cały zabieg, w najdrobniejszych szczegółach i etapach. Dodatkowo 
zlecilismy szczegółowe badanie krwi. W wyniku wszystkich badań i pozytywnego ich rezultatu, dopuszczono 
pacjentkę do zabiegu. W dniu zabiegu przeprowadzono wywiad przedzabiegowy, przygotowując pacjentkę do 
znieczulenia ogólnego w sedacji dożylnej. 

Przebieg zabiegu.
Po dopuszczeniu pacjentki do zabiegu, lekarz anestezjolog przeprowadził znieczulenie. Pacjentce pobrano krew 
i wprowadzono do wirówki w celu uzyskania osocza bogatopłytkowego PRP oraz fibryny bogatopłytkowej 
PRF. Następnie do czynności przystąpił lekarz specjalizujący się w zabiegach medycyny estetycznej, który 
przeprowadził mało inwazyjną liposukcję pozyskując około 160 ml tkanki tłuszczowej. Została ona wprowadzona 
do urządzenia Celurion 800, które w technologii Cytori w ciągu kolejnych 90 minut wygenerowało około 5 ml 
mezenchymalnych komórek macierzystych zawierających tzw. frakcję stromalną. To znacząco duża ilość, jak 
na potrzeby zabiegu rekonstrukcji kości żuchwy, ale w tym przypadku od nadmiaru nie możemy narzekać. 
W czasie pracy urządzenia pacjentka nie odpoczywała, a do zabiegu rekonstrukcji kości przystąpił zespół 
chirurgów naszego ośrodka. Zgodnie z wirtualnym projektem rekonstrukcji, po nacięciu dziąsła odsłonięto płaty 
śluzówkowe i przygotowano kość do procedury regeneracyjnej. Przygotowano bloczek hydroksyapatytu, który 
pełnił rolę scaffolda dla materiału regeneracyjnego, który nasączono uzyskanymi komórkami macierzystymi. 
Umieszczono go w miejscu dobudowy uzupełniając granulatem z ß-trójfosforanu wapnia oraz PRP i PRF. Następnie 
zaszyto ranę błoną nieresorbowalną uzyskując pełną szczelność, a w końcowej fazie obstrzykując komórkami 
macierzystymi także dziąsła, dla poprawy szczelności i co ważne odbudowy tkanek miękkich, które również 
znajdowały się w pewnym, choć nieco mniejszym zaniku. Zabieg zakończyła procedura wybudzenia pacjentki 
ze znieczulenia i po stwierdzeniu prawidłowych wyników pozabiegowych, wypisanie pacjentki do domu wraz 
z zestawem ścisłych zaleceń związanych z przyjmowaniem leków, stopniem aktywności fizycznej i postępowaniem 
oraz harmonogramem wizyt kontrolnych.

KOMÓRKI MACIERZYSTEpionierski zabieg w
 Klinice Vivadental

W życiu każdego podmiotu ważne stają się pewne daty i związane z nimi 
wydarzenia. Ważny etap w rozwoju, skok do przyszłości, coś, co ma szczególne 
znaczenie. Kamień milowy.

7 lipca 2016 roku w Klinice Vivadental przeprowadzony został pionierski, pierwszy w Polsce i jeden 
z nielicznych na świecie, zabieg jednoczasowej rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy z wykorzystaniem 
przeszczepu autologicznego komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego, czyli tego samego 
pacjenta. Zabieg pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik polegał na pobraniu tkanki tłuszczowej 
z brzucha za pomocą liposukcji, z której w technologii Cytori pozyskano komórki macierzyste 
i regeneracyjne. Następnie przeszczepiono je w miejsca niedoboru kości w żuchwie przeprowadzając 
jednocześnie procedurę odbudowy kości z zastosowaniem zaawansowanych materiałów 
regeneracyjnych, w tym fibryny bogatopłytkowej /PRF/ pozyskanej z odwirowanej krwi własnej 
pacjenta, bloczków hydroksyapatytowych przytwierdzonych do istniejącej tkanki kostnej, pełniących 
rolę scaffoldów, a także granulek ß-trójfosforanu wapnia oraz błony zaporowej, która  zamknęła 
miejsce przeszczepu komórek i rekonstruowanych odcinków kości.

Cel zabiegu
to przygotowanie łoża kostnego pod planowany zabieg rekonstrukcji uzębienia za pomocą 
implantów u młodej pacjentki, obciążonej oligodoncją, czyli wrodzonym brakiem więcej niż 
5 zawiązków zębowych, u której stwierdzono znaczące niedobory tkanki kostnej, co uniemożliwiało 
zastosowanie leczenia implantologicznego i odbudowę uzębienia na implantach.

Dlaczego komórki macierzyste?
Komórki macierzyste zapewniają odbudowę struktur kostnych w pełni zintegrowanych z organizmem 
pacjenta, z układem funkcjonalnym, fizjologicznym, nerwowym i krwionośnym. Dają daleką i stabilną 
perspektywę utrzymania efektów przez długie lata. Na tak zregenerowanym podłożu odbudowane 
uzębienie ma bardzo wysokie szanse zachować się tak jak byłyby to zęby własne. 

Spodziewane efekty
rekonstrukcji kości za pomocą autogennych komórek macierzystych i regeneracyjnych pochodzenia 
tłuszczowego, jest uzyskanie stabilnego łoża kostnego w znacznie szybszym czasie, niż 
w standardowych procedurach, nawet o kilka miesięcy. Przede wszystkim jednak wraz 
z właściwościami mechanicznymi i uzyskaniem kształtu geometrycznego, zostaną przywrócone 
funkcje fizjologiczne kości, w tym jej ukrwienie i unaczynienie, a nowopowstała kość stanie się 
integralną częścią całego organizmu.
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A po zabiegu… Efekty.
Zabieg rekonstrukcji tkanki kostnej z zastosowaniem komórek macierzystych, to dopiero sam wstęp, bo celem jest 
odbudowa uzębienia. W wyniku  rekonstrukcji oczekujemy kości w pełni zintegrowanej z organizmem pacjentki, 
unerwionej i unaczynionej, włączonej w system fizjologiczny. Co ważne oczekujemy tego w czasie znacznie 
krótszym, niż w metodach z zastosowaniem preparatów kosciozastępczych, czy przeszczepów bloków kostnych, 
gdzie trwa to nawet do 9 miesięcy. Po uzyskaniu stabilnego łoża kostnego, w odbudowane struktury zostaną 
wszczepione implanty, na których po okresie osseointegracji trwającym normalnie około 3 miesiące, zostanie 
odbudowane kompletne uzębienie, w oparciu o piękne indywidulanie dobrane kształtem zęby oraz pełne, 
precyzyjnie przylegające do siebie łuki zębowe. W wyniku przeprowadzonego leczenia oczekujemy całkowitego 
przywrócenia funkcjonalności i estetyki i zachowania efektów na wile lat, co pozwoli pacjentce włączyć się 
w aktywne życie społeczne. 

Jak do tego doszło? 
Od wielu lat prowadzimy działalność charytatywną, reagujemy na biedę i pogłębiające się z roku na rok wszelkiego 
rodzaju dysproporcje w dostępie do dóbr i zasobów, obejmujemy opieką stomatologiczna w szczególności 
dzieci osierocone, wykluczone, dotknięte kalectwem. Do takich należy wrodzone bezzębie. Ludzie rodzą się 
z różnymi defektami, jednym z nich jest brak zawiązków zębowych. Oznacza to, że zęby w tych miejscach nigdy 
nie wyrosną. W okresie dojrzałości i zakończenia wzrostu kostnego jednym z objawów takiego stanu jest nie tylko 
brak zębów, ale także totalny zanik kości. Kość bowiem nie obciążona przez lata zanika i jest cienka jak wkład do 
długopisu. Cóż można zrobić? Do tej pory rozwiązaniem były protezy całkowite. Tylko to jest spirala do pełnego 
inwalidztwa, bo kości będą nadal zanikać, bowiem protezy nadal nie będą obciążać kości, ponieważ opierają 
się o tkanki miękkie. To zagrożenie dla całego organizmu. Proszę sobie też wyobrazić piękną młodą dziewczynę 
w wieku około 20 lat szukającą w tym czasie partnera na całe życie, albo kawalera chcącego się umówić na 
randkę z tą jedyną. Albo znaleźć kogoś, kto w takim stanie chce zdobyć atrakcyjną pracę… Nie mieliśmy takich 
problemów. Lecz możemy sobie wyobrazić - wycofanie społeczne, wykluczenie i ograniczenie aktywności, 
zwykłej, nie wchodząc nawet do choćby świata sporu, rekreacji, korzystania z dóbr kultury, kontaktów 
z rówieśnikami. Dzisiaj jednak medycyna może zaradzić znacznie lepiej, bo nieustannie rozwija się implantologia 
i współtowarzyszące jej techniki regeneracji tkanki kostnej. Generalnie od kilkunastu lat prowadzimy zabiegi 
rekonstrukcji tkanki kostnej bazując na dwóch metodach – z zastosowaniem preparatów kościozastępczych 
i osocza bogatopłytkowego lub fibryny bogatopłytkowej pozyskanej z krwi własnej pacjenta oraz 
przeszczep bloków kostnych. Preparaty kościozastępcze, zarówno odzwierzęce i syntetyczne, są 
sprawdzone i całkowicie bezpieczne, lecz dedykowane jedynie do stosunkowo mało rozległych 
okolic rekonstrukcji kości. W większych zakresach sprawdzają się przeszczepy bloków kostnych, 
które pobieramy z kości bródki, mostka, albo talerza biodrowego. W tym przypadku istnieje 
większe ryzyko powikłań, w szczególności w miejscu poboru materiału kostnego, 
zaś w ciągu kilku lat przeszczepiona kość ulega zanikowi o kilkadziesiąt procent. 
Dla młodych ludzi z tak głęboką destrukcją kości, obie te metody nie mają zbyt 
wielkiej perspektywy i nie zapewniają stabilnych rezultatów. Owszem stanowią 
pewną alternatywą, ale jest ona nader ryzykowna i niezwykle uciążliwa. 

Kamień milowy. 
Pierwszy w Polsce przeszczep autologiczny komórek 
macierzystych i regeneracyjnych pochodzenia tłuszczowego 
w stomatologii to moment historyczny. Skład kierowanego 
przez dr n.med. Violettę Szycik zespołu stanowili lekarze 
stomatolodzy: dr n.med. Ewa Chomik, dr n.med. Piotr Chomik, 
dr Joanna Gruber-Miazga oraz specjalista anestezjologii dr 
Jolanta Grzybowska i asystentka implantologiczna Dorota 
Makarewicz, a także dr n.med. Natalia Krześniak - specjalista 
chirurgii plastycznej oraz dr Izabella Krawczak reprezentująca 
firmę HammerMed – dostawcę technologii Cytori.

A dalej…
Technologię komórek macierzystych wprowadziliśmy do 
oferty zabiegowej terapii naszych pacjentów. Dokładnie 
1 września wykonaliśmy kolejny zabieg. Mamy też kolejnych 
pacjentów zainteresowanych przeszczepem. W naszych 
planach jeszcze z roku 2015 jest powołanie specjalistycznego 
laboratorium, w którym będziemy mogli rozwijać nasze 
zainteresowania technologiami i prowadzić badania naukowe 
w tym kierunku angażując do tego genetyków, inżynierów, 
biologów i lekarzy.

Dr n.med. Violetta Szycik
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Postrzeganie wizyty medycznej w Polsce w ostatnich latach 
bardzo się zmieniło. Pacjent, który przychodzi do lekarza nie 
oczekuje tylko i wyłącznie samej instrumentalnej usługi, ale 
również edukacji zdrowotnej i bardzo komunikatywnego 
podejścia. Najważniejsze jest zrozumienie jego potrzeb oraz 
wysłuchanie. Tak bowiem powstaje relacja oparta o zaufanie.  
Nowe potrzeby pacjenta motywują wielu lekarzy do 
uzupełniania swoich umiejętności o kompetencje miękkie: 
komunikacji z pacjentem i z współpracującym personelem, 
umiejętności kreacji swojego wizerunku oraz przekazywania 
w procesie leczenia wartości dodanych.

Współczesny rynek usług medycznych stał się już dawno 
rynkiem niezwykle konkurencyjnym, szczególnie w obsza-
rach sektora prywatnego. To czego dotąd nie było, a jest 
warunkiem powodzenia, to właściwa komunikacja i kanały 
komunikacyjne. Niestety wbrew ogólnemu przekonaniu 
środowiska lekarskiego, nie są po portale komercyjne. Taka 
komunikacja powinna wynikać z głębokiego przekonania 
i świadomości lekarza, łączyć jego indywidualność i wyjątko-
wość. Lekarz musi więc przygotować ją samemu, obejmując 
źródła, kanały i punkty docelowe. Kolejna kwestia to 
wdrożenie i monitorowanie.

Zajmując się od ośmiu lat szkoleniami i doradztwem dla placówek 
medycznych przyznaję, że jest to obszar bardzo wymagający. 

Lekarze to grupa zawodowa o bardzo silnym poczuciu własnej wartości, co jak moje wieloletnie 
doświadczenie pokazuje, znacząco ogranicza możliwości komunikacji. I to nie tylko z pacjentem, ale 
także z otoczeniem zewnętrznym, czyli rynkiem.  Można zrozumieć dlaczego tak się dzieje - lekarz 
świadczy szczególną usługę polegającą na ratowaniu zdrowia i życia. Niestety, wiedza medyczna, 
a komunikacja interpersonalna, to często niespójne cechy. Lekarze mają świadomość, jak istotnym 
elementem ich pracy jest powołanie do ratowania życia, ale często nie wiedzą z jakich elementów 
składa się komunikowanie się z otoczeniem rynkowym. Działają w dużej mierze intuicyjnie, często 
nieświadomie. Wiedza ta praktycznie nie jest przekazywana na studiach. 

Lekarze stają się rzemieślnikami własnych biznesów i zakładnikami 
własnego ego
 
nie mają pojęcia jak sprzedawać swoją usługę medyczną lub opracować, a następnie wdrożyć strategię 
swojej placówki medycznej. Jedyną szansą zdobycia kompetencji miękkich są dla nich specjalistyczne 
szkolenia. Pacjenci powoli zaczynają dostrzegać te subtelne różnice, tym bardziej więc, także dla lekarza, 
powinny być istotne takie zagadnienia jak: świadomość typologii pacjenta, sprawność właściwego 
zadawania pytań, umiejętność poznania osobowości drugiej strony, zrozumienia optymalnego 
przekazywania informacji pacjentowi poprzez wartościowanie, proces promocji czy edukacji zdrowia, 
zdolności tworzenia poprawnej promocji usług medycznych. 

W komunikacji rynkowej często widzimy podobieństwo. W szczególności widać to w usługach 
stomatologicznych i implantologicznych, gdzie brakuje ważnego czynnika, którym jest targetowanie 
odbiorców. 

Lekarze podchodzą do pacjenta często w sposób instrumentalny 
tzw. zadaniowy

uważając że największą wartością jaką mogą dać to porada medyczna. Badania pokazują, że na 
postrzeganą przez pacjenta wizytę medyczną. składa się w 80% porada bądź wykonanie zabiegu, 
a pozostałe 20% to czynniki związane z elementami miękkimi komunikacji w stosunku do pacjenta. 
Lekarze podczas szkoleń informują o pojawiających się problemach, obarczając całą winą pacjenta 
za niezrozumiałość procesu leczenia, sposobu przyjmowania leków czy o błędnym przygotowaniu 
pacjenta do zabiegu. Zgodnie z zasadą przekazywania informacji Mehrabiana za odbiór komunikatu 
w większości odpowiedzialny jest nadawca, który w sposób efektywny powinien dysponować 
narzędziami komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Przy szczegółowej weryfikacji takiego problemu 
okazuje się, że przekaz informacyjny został niewłaściwie nadany po stronie samego lekarza, albo 
w błędnej formie lub na niewłaściwym nośniku. 

Dominika Czechowska
Prezes Zarządu Design and Business, wykładowca 
oraz Menedżer Kierunku WSB w Gdańsku, doradca 
biznesowy Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, 
szkoleniowiec kadry medycznej i biznesowej, autor 
merytoryczny projektów doradczo-edukacyjnych 
dla sektora medycznego, Mentor Practiculum 
Implantologii Instytutu Vivadental. 

www.designandbusiness.pl

                        @dczechowska1

"W czym mogę pomóc?"
– czy tak już zostanie?

Dominika 
Czechowska
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Umiejętność interakcji z pacjentem i szacunek do pacjenta są dla pacjenta 
tożsamymi pojęciami. Instrumentalne podejście do pacjenta ochładza 
relacje, co nie buduje zaufania, a czasami wręcz rodzi agresję 

Kluczowe pytanie, na które powinny sobie odpowiedzieć osoby ze środowiska lekarskiego, decydujące się na 
zarządzanie placówkami medycznymi:

"Czy ja mam naturę lidera?"

Powinny także poddać ocenie kompetencje menedżerskie. To, że jest się dobrym lekarzem wcale nie oznacza, 
że będzie się dobrym zarządcą np. szpitala, gabinetu lekarskiego, przychodni. A kiedy już wykonuje się i jedno,  
i drugie… Bycie lekarzem i biznesmenem, to unikalna korelacja.

"Marketing usług medycznych"…

To pojęcie na prawdę istnieje. Działamy w cieniu funkcjonującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej, która zakazuje promowania usług medycznych. Jednak zapisy tej ustawy są niedostosowane do 
obecnych uwarunkowań rynkowych w zakresie kanałów komunikacji marketingowej. Zatem nie oznacza ona, 
że zarządca placówki medycznej nie ma możliwości wyróżnienia swojej oferty, nie zapominając wszak, żeby 
zachować umiar, dobry smak i etykę zawodową. Wszystkie placówki tego świadome będą zwyciężały wizerunkowo 
w pierwszym postrzeganiu przez pacjentów. A pierwsze wrażenie jest tylko jeden raz.

Ważne jest stosowanie Marketingu 3.0 opisanego przez Philipa Kotlera, 
który mówi, że 

wygrywającą strategią marketingową jest dawanie produktu i usługi odpowiedzialnej społecznie oraz 
o holistycznym podejściu do pacjenta, który może stać się współpracującym z nami partnerem 

Owszem, widzimy w naszym otoczeniu lekarzy i placówki medyczne, które w pierwszym wrażeniu są  precyzyjnie 
postrzegane marketingowo, ale to tylko działa na niekorzyść tych, którzy są świetnymi lekarzami i pozostają 
poza światem otoczki biznesowej. Budowanie wizerunku to tworzenie odpowiedzialności lekarskiej za swoje 
umiejętności. Niestety często intensywność działań promocyjnych wpływa na volumen pacjentów u lekarzy 
mniej na to zasługujących. Powinno to dać do myślenia tym, którzy uważają, że nie potrzebują wdrażania strategii 
marketingowych w swoich placówkach medycznych. 

Brak komunikacji usług medycznych na wysokim poziomie jest brakiem odpowiedzialności względem pacjenta. 
Słyszymy często o konfliktach z pacjentem, które w głównej mierze biorą się nie ze źle wykonanej usługi, ale 
właśnie z powodu braku odpowiedniej relacji informacyjnej z pacjentem. Szkolenia dla sektora medycznego to 
rozwiązanie głęboko ideowe, otwierające możliwości komunikacyjne i interpersonalne. Lekarze często nie znają 
technik rozwiązywania konfliktów np. techniki „wędzonego śledzia”, nie znają typologii pacjenta, nie wiedzą, jak 
umiejętnie zadawać pytania. 

"W czym mogę pomóc?"

To najczęściej nadużywane pytanie, które w żaden sposób nie kreuje informacji zwrotnej od pacjenta. Nie znana 
niestety jest również typologia słuchania, gdzie wyróżnia się aż siedem typów słuchania pacjenta. Rozwiązaniem 
bazowym może być praktyczny pakiet wiedzy w procesie edukacyjnym z zakresu tworzenia własnego biznesu 
medycznego, z istotnym programem z zastosowania księgi identyfikacji wizualnej, umiejętności występowania 
w kanałach komunikacji marketingowej oraz umiejętności rozszerzania usług w kontekście turystyki medycznej 
i rehabilitacyjnej. Należy spojrzeć na wygląd usług medycznych na globalnym rynku w odniesieniu do innych 
usług. W dzisiejszych czasach np. brak strony internetowej czy profesjonalnej sesji zdjęciowej obiektu oraz 
prezentacji personelu, są jednym z podstawowych błędów. Pozostaje też kwestia zbadania potrzeb pacjentów 
i odpowiedniego dostosowania swoich usług. Prostym rozwiązaniem jest uzupełnienie kompetencji poprzez 
szkolenia, nadanie w placówce medycznej procedur z zakresu obsługi pacjenta, a przede wszystkim  wdrożenie 
we wczesnym procesie edukacji przedmiotów z praktykami biznesowymi z zakresu zarządzania, marketingu 
i umiejętności komunikacyjnych. 

Wyjść poza schematy obowiązujące w dotychczasowym określaniu wizyty 
lekarskiej 

to najnowszy trend. Podjęta usługa medyczna jest kontynuowana w całym procesie dalszego kontaktu 
z pacjentem. Wskazane jest zainteresowanie się pacjentem po wizycie, bądź po zabiegu. Aby objąć pacjenta 
poczuciem bezpieczeństwa, należy bezwzględnie budować usługę relacyjną, poprzez długookresowy kontakt 
z użyciem odpowiednich mediów komunikacji on-line. Zastosowanie znajdą tu badania satysfakcji, czy chociażby 
umożliwienie dostępu do wyników badań on-line. Bezwzględnie jednak zachowując personalny kontakt 
z pacjentem, co jest istotą budowania zrozumienia w relacjach lekarz - pacjent. 

Realizując wykłady w ramach szkolenia podyplomowego dla adeptów 
implantologii - Practiculum Implantologii dla Instytutu Vivadental, 
z satysfakcją przyjmuję, iż edukacja komunikacji w usługach medycznych 
została świadomie wprowadzona do realizacji programowych. Kadra 
medyczna Dominika w sektorze stomatologicznym uzyskuje zupełnie 
nową, lepszą jakość.

Dominika 
Czechowska
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BÓLE GŁOWY
nietypowa przyczyna
powszechnych dolegliwości

C
zym

 są staw
y skroniow

o-żuchw
ow

e?
Stawy skroniowo-żuchwowe łączą czaszkę z żuchwą umożliwiając jej wielopłaszczyznowy ruch. Są one 
najczęściej używanymi stawami naszego organizmu. Używamy ich podczas mówienia, jedzenia, żucia 
gumy, ziewania, śpiewania i innych czynności związanych z ruchem żuchwy. Każdy z pary stawów, 
pracujących ze sobą równolegle, to niezwykle złożona struktura umożliwiająca wykonywanie równie 
skomplikowanej funkcji. Stawy te składają się z dołka stawowego na kości skroniowej oraz z wyrostka 
stawowego głowy żuchwy (Fig. 1). 

Bóle głowy są bardzo powszechną i często spotykaną dolegliwością. Ich 
przyczyny wiązane są najczęściej ze zmianami ciśnienia atmosferycznego, 
codziennym stresem, z rozwojem procesu chorobowego, bądź brakiem 
odpowiedniego nawodnienia organizmu. Leczenie natomiast jest 
objawowe i najczęściej farmakologiczne. Często jednak nie zdajemy sobie 
sprawy z przyczyny, która tak na prawdę wywołuje u nas ból głowy. 
Występuje również ogólna skłonność do nazywania częstych, 
ostrych bólów głowy „migrenami”, mimo że w rzeczywistości 
nie zawsze nimi są. Okazuje się, że nawet 80% bólów, 
leczonych jako migrenowe, ma swoje źródło gdzie indziej. 
W przeważającej części są one skutkiem dysfunkcji układu 
stomatognatycznego, czyli w uproszczeniu zgryzu, wraz 
ze strukturami kostnymi oraz mięśniowymi jamy 
ustnej i twarzoczaszki. Najczęściej bezpośrednią 
przyczyną ostrych, powtarzających się bólów 
głowy, jest dysfunkcja stawu skroniowo-
żuchwowego.

Ich złożoność i skomplikowanie działania związane 
jest z dwoma czynnikami. Po pierwsze, ze względu 
na wielopłaszczyznowość ruchu, stawy te muszą 
zawierać w sobie dodatkową strukturę jaką jest 
krążek stawowy, wyglądający jak obustronnie 
wypukła soczewka. Jest on swego rodzaju 
amortyzatorem, pochłaniającym obciążenia oraz 
dostosowującym do siebie powierzchnie stawowe 
w różnych płaszczyznach przemieszczenia. 
W stawach zachodzą bowiem takie ruchy jak 
podnoszenie i opuszczanie żuchwy, czyli zamykanie 
i otwieranie ust, wysuwanie i cofanie oraz ruchy 
boczne umożliwiające przeżuwanie. W prawidłowo 
funkcjonującym stawie, krążek przez cały czas 
trwania ruchu żuchwy, powinien znajdować się 
na jej głowie. Znacząca część dysfunkcji stawu 
skroniowo-żuchwowego, wiąże się właśnie z niepra-
widłowościami w ułożeniu, bądź pracy krążka 
stawowego. Często doświadczane przez pacjentów 
odgłosy „klikania” w stawach (w okolicy ucha) są 
właśnie skutkiem jego przemieszczeń. Drugą cechą 
wyróżniającą stawy skroniowo-żuchwowe jest 
fakt, iż są one jedynymi jednoimiennymi stawami 
sprzężonymi całkowicie, zarówno czynnościowo 
jak i anatomicznie. 

Niemożliwa jest wyizolowana praca 
jedynie jednym stawem, gdyż obydwa 
tworzone są przez tę samą kość - 
żuchwę. Wskutek zaburzeń geometrii 
zgryzu, ubytków zębowych, czy też 
toczącego się procesu chorobowego 
w jednym ze stawów, może dojść 
do asymetrii pracy i większego 
obciążania jednej strony. Wówczas 
niekorygowana, nieprawidłowa praca 
prowadzić może do rozwinięcia się 
zaburzeń również w obrębie drugiego 
stawu.
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Prawidłowe funkcjonowanie stawów skroniowo-żuchwowych, kontrolowane jest przez szereg struktur, odpowiedzialnych 
za równomierne rozłożenie sił, oraz symetryczną pracę. Kluczowa jest tu rola mięśni, odpowiadających zarówno za 
stabilizację, jaki i za ruchy żuchwy. Głównymi mięśniami narządu żucia są mięśnie żwacze, mięśnie skroniowe, a także 
mięśnie skrzydłowe. Kolejnymi strukturami niezbędnymi do właściwego działania stawów, są więzadła. Zarówno te 
tworzące torebkę stawową, jak i te odpowiadające za prawidłowe usytuowanie krążka stawowego. Cały system musi 
działać sprawnie, w pełnej koordynacji i symetrii. Inaczej dojść może do nierównomiernego rozkładu sił działających 
na stawy, bądź do wspomnianych już wcześniej zaburzeń pracy krążków stawowych i w efekcie wywołać dysfunkcje 
w obrębie narządu żucia.

Jak objawiają się dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych?
Najczęstsze lokalizacje objawów, które daje dysfunkcyjny staw skroniowo-żuchwowy, niestety nie są oczywiste. Oprócz 
odgłosów trzeszczenia, czy klikania w stawie, a także bólu w krańcowym zakresie ruchu, większość dolegliwości rzutuje 
na obszary odległe od samego stawu. Jak już wspomniano, najczęściej są to bóle głowy, podobne do migrenowych, 
jednak zazwyczaj symetryczne, w okolicach skroniowej, czołowej czy potylicznej. Często promieniujące do oka 
czy zatok. Kolejnym często pojawiającym się objawem jest ból ucha z towarzyszącymi szumami usznymi, a także 
nawracające stany zapalne zarówno w obrębie uszu jak i zatok. Nierzadko spotykane są również bóle szyi. Niestety 
najczęściej upływa dużo czasu, zanim prawidłowo zdiagnozuje się przyczynę wyżej wymienionych dolegliwości, a co 
za tym idzie podejmie się właściwe leczenie. W między czasie w nieprawidłowo funkcjonującym stawie postępować 
będzie proces degeneracji. W skrajnych przypadkach, nieleczone, uszkodzone stawy, mogą wymagać konieczności 
ingerencji chirurgicznej.

Jaki specjalista może pomóc?
Niespecyficzność wyżej wymienionych objawów 
powoduje bardzo duże trudności w diagnozowaniu 
zaburzeń w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego. Przez 
to, osoby dotknięte tym problemem, bardzo często muszą 
przebyć długą drogę, zanim dotrą do odpowiedniego 
specjalisty. Najczęściej zaczynają od neurologów, 
laryngologów czy lekarzy rodzinnych. Najczęściej też sami 
uciekają się do środków przeciwbólowych, które nawet 
przyjmowane przez lata, nie dają żadnego rezultatu, 
ponieważ nie leczą przyczyny. Niestety kiedy leczenie 
nie przynosi skutków, często nie wiedzą, kto mógłby im 
pomóc. Jako, że problem jest bardzo złożony, gdyż dotyczy 
często zarówno nieprawidłowości w zgryzie, dysfunkcji 
mięśniowych oraz obciążenia stresem, powinien zostać 
rozwiązany przez zespół specjalistów. Jeśli obserwujesz 
u siebie opisane wyżej objawy, skonsultuj się ze swoim 
stomatologiem. Ten najczęściej oprócz zastosowania 
leczenia korygującego warunki zgryzowe, poleci 
skonsultować się z fizjoterapeutą. Fizjoterapeuta z kolei, 
w porozumieniu z lekarzem stomatologiem, opracuje 
odpowiedni dla Ciebie, zindywidualizowany program 
terapeutyczny, mający na celu całkowite zniesienie 
objawów oraz przywrócenie sprawności funkcjonowania 
Twoich stawów skroniowo-żuchwowych. Należy 
także nieodłącznie pamiętać o przyczynach, które 
spowodowały dolegliwości, a wśród nich, często na 
pierwszym miejscu, stres. Jeśli doświadczany jest bardzo 
często, warto opracować i stosować techniki radzenia 
sobie z nim. W tym aspekcie pomocna może być również 
fizjoterapia, a jeśli problem ten jest szerszy warto zwrócić 
się do psychologa, który przedstawi Ci rzeczone techniki 
i nauczy jak z nich korzystać.

Julia Rutkowska 
mgr fizjoterapii 

Klinika Vivadental

Co jest najczęstszą przyczyną dysfunkcji stawów?
Na wytworzenie się dysfunkcji w obrębie układu ruchowego narządu żucia, mają w głównej mierze wpływ czynniki 
środowiskowe. Są nimi przede wszystkim, nieprawidłowa postawa ciała, wywołana zazwyczaj brakiem ergonomii 
podczas pracy oraz siedzącym trybem życia. Najczęściej spędzamy czas zgarbieni (szczególnie obciążając odcinek 
szyjny kręgosłupa), patrząc w ekran laptopa, tabletu bądź smartphona. Kolejnym czynnikiem odgrywającym kluczową 
rolę w zaognianiu problemów stawowych jest stres. Powoduje on ogólne wzmożenie napięcia mięśni w organizmie 
człowieka oraz jest bezpośrednią przyczyną wytwarzania parafunkcji, a więc nieprawidłowych nawyków ruchowych 
w obrębie narządu żucia. Większość z nich wiąże się ze wzmożoną pracą mięśni żwaczy. Mięśnie te, przystosowane 
są do wykonywania intensywnej pracy przez około 40 minut na dobę. Tyle czasu przeciętnie potrzebujemy, aby zjeść 
wszystkie posiłki. Podczas reszty dnia powinny one odpoczywać. Często jednak nie dajemy im na to szansy, chociażby 
przez częste żucie gumy, czy też wspomniane parafunkcje. Najczęściej obserwowaną parafunkcją jest bruksizm, a więc 
nocne zgrzytanie i zaciskanie zębów. Podczas takiej, patologicznej aktywności mięśni, siła nacisku zębów generowana 
przez system może wynieść nawet 400 kg/cm2! Kiedy podczas normalnej aktywności mięśni, nacisk ten oscyluje 
w granicach 50-100 kg/cm2. Występowaniu tego objawu często towarzyszy poranna sztywność mięśni narządu 
żucia oraz uczucie zmęczenia i obolałych okolic twarzy i szyi. Obserwujemy również ścieranie powierzchni zębów. 
Nadmierna aktywność mięśni narządu żucia jest także nieodłącznym elementem wyrażania skrajnych emocji, takich 
jak gniew czy radość. Również podczas uprawiania sportów wymagających dużego wysiłku, często obserwujemy 
mocne zaciskanie zębów. Wśród kolejnych nieprawidłowych nawyków można również wymienić przygryzanie warg 
czy policzków, a także nagryzanie ołówka lub innych przedmiotów. Również częste podpieranie brody ręką, może 
prowadzić do przeciążania struktur stawowych. 

Oprócz wyżej wymienionych przyczyn, często winny rozwinięciu się dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, 
okazuje się sam zgryz. Nawet pojedyncze, niedokładnie wykonane uzupełnienie w zębie, lub nieodpowiednio 
dobrana proteza zębowa, może prowadzić do zaburzenia pracy stawów. Należy także wspomnieć o urazach 
w obrębie twarzoczaszki. One także przyczyniać się mogą do zmiany warunków pracy stawów. Najczęstszymi 
z nich są upadki na żuchwę, czy urazy spowodowane bezpośrednim uderzeniem. Często także wypadki 
komunikacyjne, głównie z uderzeniem samochodu od tyłu, mają pośredni wpływ na wytworzenie dysfunkcji. 
Nierzadko na pozór niegroźna stłuczka może być przyczyną późniejszych dolegliwości. Wystarczy, że szyja 
ulegnie niewielkiemu urazowi typu smagnięcia biczem, czyli zostanie gwałtownie odrzucona do tyłu, a zaraz 
potem do przodu (jak w przypadku stłuczki samochodowej). Taki uraz kręgosłupa szyjnego wpływa na zmianę 
warunków pracy stawów skroniowo-żuchwowych.
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Rozmowa z Andrzejem Sokołowskim
Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych(OSSP)

Czym jest Stowarzyszenie?
W pierwszej chwili, co ciekawe, powstało jako forma obrony przed systemem, gdzie wychodząc 
z założenia, że im większa liczba członków, tym większe zainteresowanie problemem samych władz 
i odzew medialny. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku, przy udziale kilkunastu szpitali prywatnych 
z całej Polski. Od tamtej pory Stowarzyszenie urosło do rangi 200 placówek z całego kraju i stało się 
istotnym partnerem do rozmów i ciałem opiniotwórczym dla Ministerstwa Zdrowia.
Po trzech latach działalności nawiązaliśmy porozumienie z Europejską Unią Szpitali Prywatnych, dzięki 
czemu mamy możliwość obserwacji systemów ochrony zdrowia w całej Europie. Stałem się jednym 
z pięciu sygnatariuszy nowego dokumentu ponownej rejestracji EUHP, a obecnie również sekretarzem, 
co świadczy o pozycji i poszanowaniu polskiego sektora szpitali prywatnych w Europie. Następnym 
krokiem w rozwoju Stowarzyszenia było włączenie się do Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej 
i stworzenie federacji medycznej o nazwie "Zdrowe zdrowie".

Leczenie prywatne w Polsce, ku czemu zmierza nasz system?
Europejski sektor szpitali prywatnych rozwija się w stosunku 1-2% rocznie, w tym samym czasie następuje 
powolna inwolucja sektora publicznego. Obywatel europejski stał się pacjentem bardzo świadomym, 
który korzysta z dóbr ochrony zdrowia w całej Europie, nie tylko w obrębie swojego państwa. W Europie 
prawie połowa placówek medycznych jest w rękach sektora prywatnego w postaci majątku, natomiast 
usługa jest usługą publiczną, bezpłatną dla obywatela w ramach narodowego systemu ochrony zdrowia. 
My również podkreślamy nieustannie, że walka z sektorem prywatnym w Polsce jest błędem. Prywatni 
inwestorzy włożyli obecnie 7,5mld zł w zakup sprzętu i budowę jednostek medycznych prywatnych, 
świadcząc w tych jednostkach usługi publiczne. Z naszych statystyk wynika, że 95% przychodów szpitali 
prywatnych to przychody z NFZ. Problem z tym sektorem jest jeszcze ciągle taki, że pacjent pod wpływem 
obiecujących wszystko polityków, często nie akceptuje dopłat z tytułu jakości.

Jakie Pan widzi zagrożenie dla sektora szpitali prywatnych w Polsce?
Sektor prywatnych szpitali w Polsce zaczął się rozwijać od połowy lat 90-tych. W tej chwili stoimy 
w obliczu może i nawet upadku tego sektora z powodu wejścia pakietu trzech bardzo niekorzystnych ustaw, 
z których wynika, że to sektor publiczny będzie decydentem w rozporządzaniu funduszami dla sektora 
prywatnego. Problem upatrujemy ciągle w mentalności obywateli, którzy uważają, że za ochronę zdrowia 
się nie płaci, a do tego nie ma w Polsce medialnej polityki prozdrowotnej. W Polsce ciągle nie mamy kultury 
dbania o zdrowie. Barierą stają się pieniądze, które wydawane są przez narodowego ubezpieczyciela na 
leczenie głównie w sektorze publicznym. Ludzie nie umieją przeliczać swojego zdrowia na pieniądze 
wydane na czas życia, który tak naprawdę otrzymują w zamian. Wolą zakupić dobra konsumpcyjne, niż 
uzyskać szybką i komfortową pomoc medyczną, a co za tym idzie lepszą sprawność fizyczną. Niestety.

Konflikt miedzy leczeniem w sektorze publicznym, a prywatnym istnieje w świadomości naszych 
obywateli...
Tak naprawdę za leczenie publiczne w Polsce płacimy bardzo mało, a i tak dużo za to otrzymujemy. Problem 
jest w ilości tych pieniędzy łącznie licząc w % PKB. Biorąc pod uwagę rankingi europejskie, jesteśmy na 
szarym końcu w przekazywanych przez nasze państwo funduszach na leczenie obywateli. Dlatego to 
nie wróży dobrze sektorowi prywatnemu, bo Państwo oferuje często „wszystko i nic”. Decydenci rządowi 
powinni określić koszyk leczenia refundowanego, całą zaś resztę mogłoby pokryć doubezpieczenie 
prywatne.

Czy w Polsce system ubezpieczenia pacjenta jest dobrym systemem?
Państwo w dużej części mówi o zabezpieczaniu obywateli, ale na mówieniu się kończy. Idealnym 
przykładem jest tu stomatologia. 90 % dzieci w Polsce ma próchnicę. Społeczeństwo bez zębów, to 
problem szerszy, nie tylko stomatologiczny. To początek problemów medycznych w całym organizmie. 
Od lat wspomina się o profilaktyce, ale nie stosuje się jej w praktyce. Nie wygląda to dobrze.

Medycyna też jest formą biznesu. Nie znajdujemy wsparcia rządowego na prywatne inwestowanie 
w sektor publiczny. Publiczne szpitale są często w opłakanym stanie. Szpitale prywatne oferują zupełnie 
inny standard socjalny i sanitarny. Obecne działania rządu spowodowały wycofanie się inwestorów 
zagranicznych z Polski na budowę nowych szpitali prywatnych średniej wielkości. W tej chwili budują się 
pojedyncze jednostki państwowe, ale jest ich bardzo mało. W większości są to stare, odnawiane jedynie 
budynki, a remonty jak wiemy są bardzo kosztowne.

Andrzej Sokołowski – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, 
absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Zawodowo związany 
z Akademią Medyczną w Gdańsku, Szpitalem Miejskim w Gdyni 
oraz Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. W roku 
2002 założył Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych 
(OSSP), którego od początku jest prezesem zarządu. Jest członkiem 
założycielem i członkiem prezydium w randze sekretarza 
Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (EUHP) z siedzibą w Brukseli. 
Zarządza Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej Sp. z o.o. 
Jest też członkiem zarządu "Zdrowe Zdrowie" przy Pracodawcach 
Rzeczypospolitej.

49

48

ZD
RO

W
IE



Rozmawiała:
Agnieszka Fejfer-Wojeńska 

Jakie jest rozwiązanie?
Rozwiązanie jest tylko jedno. Stworzyć uczciwe partnerstwo publiczno-
-prywatne. Trzeba by było zacząć traktować przedsiębiorstwa prywatne 
w sektorze medycznym jak partnerów, a nie wrogów. Różnica między 
szpitalem publicznym, a prywatnym jest jeszcze taka, że szpitale prywatne 
dodatkowo płacą podatki dochodowe z kwot przekazanych im na leczenie 
przez NFZ lub z opłat od pacjentów. Mimo wszystko sektor prywatny 
zdecydowanie wyróżnia się od publicznego wykazując rentowność, która 
i tak jest w większości reinwestowana. Wyróżnikiem szpitali prywatnych jest 
ich innowacyjność oraz dostęp do najnowszych technologii.

Tylko czas może uleczyć nasz system. Szansę na zmianę upatrujemy 
w zmianie pewnych przyzwyczajeń społecznych i pewnego utartego 
schematu myślenia. Musimy uczyć zachowań prozdrowotnych młode 
pokolenie. Sektor prywatny ma odróżniać się jako partner w procesie 
leczniczym, by pacjent czuł się decydentem w podejmowanych decyzjach 
co do sposobu leczenia. Informacja jest pożądanym elementem procesu 
leczenia, którego często brakuje w systemie publicznym. Szpitale prywatne 
w większości dbają o efekt końcowy zabiegu operacyjnego, który jest 
kompleksowo powiązany z rehabilitacją. Tego również brakuje w placówkach 
publicznych, gdzie nie ma spójności działań. Oczywiście są w Polsce 
bardzo dobre szpitale publiczne, które niczym nie odróżniają się od sektora 
prywatnego. Ale mówimy o pewnej średniej statystycznej poszczególnych 
sektorów.

Czy operacja prywatna to świadomy wybór czy jednak przymusowy?
Myślę, że i świadomy, i często przymusowy. Mając na uwadze także 
możliwości oraz koszty, jak również ograniczenia sektora publicznego 
w zakresie spełniania oczekiwań terminowych. Szpitale prywatne oferują 
lepsze warunki socjalne, gwarantują minimum powikłań oraz zapewniają 
bliższą dostępność terminów.

Jak szpitale prywatne w Polsce plasują się na tle szpitali europejskich?
Jednostki szpitalne w Polsce w większości nie są ani mniejsze, ani mniej 
kompleksowe niż te w Europie Zachodniej. Problemem jest ich ilość 
i rozmieszczenie geograficzne. Musimy wziąć pod uwagę, że sektor szpitali 
prywatnych w Polsce rozwija się od około 20 lat, gdzie w Europie zachodniej 
istnieją jednostki sprzed II wojny światowej i do dziś dnia są prowadzone 
przez rodziny wielopokoleniowe. Szpitale te są ciągle modernizowane 
i rozbudowywane. Jeśli bierzemy pod uwagę kryterium technologiczne, to 
polskie szpitale prywatne są naprawdę bardzo wysoko plasowane. Carolina 
Medical Center znajduje się w pierwszej trójce światowego rankingu 
najlepszych szpitali ortopedycznych. Kajetany - Światowe Centrum Słuchu, 
znane jest ze stworzenia implantu słuchu. Innowacyjność i jakość medyczna 
polskich placówek jest na najwyższym światowym poziomie. Niestety nie 
w całej jeszcze Polsce istnieje równe rozłożenie jednostek medycznych 
z sektora prywatnego. Najwięcej znajduje się na południu Polski. 

Jaka widzi pan przyszłość dla NFZ?
Widzę przyszłość dwumiesięczną. Niestety. Przy obecnych zapowiedziach 
rządowych nie ma innej przyszłości. Wracamy do systemu wschodnio 
europejskiego, gdzie szpitalom przekazywano gwarantowany budżet. 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych widzi w Polsce 
rozwiązanie wzorowane na systemie francuskim, gdzie pacjent decyduje, 
gdzie narodowy płatnik ma przesłać jego pieniądze za leczenie oraz 
o częściowej partycypacji w kosztach przez pacjenta. Wówczas zachowamy 
konkurencyjność między sektorem publicznym, a prywatnym. Wszystko jest 
kwestią dobrze ustawionej publicznej ekonomii. Niestety decyzje polityczne 
niszczą system. 
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Na nasze postrzeganie lekarza stomatologa i jego pracy niewątpliwie mają wpływ nasze wcześniejsze 
doświadczenia z wizyt w gabinecie stomatologicznym. Niejednokrotnie są to doświadczenia zakorzenione 
jeszcze w dzieciństwie – wiertła wolnoobrotowe, brak znieczulenia, głośne borowanie, ale także to, co słyszeliśmy 
od dorosłych, że „u dentysty zawsze boli”. Nieobce są też zasłyszane historie o kowalach wyrywających zęby 
obcęgami, gdzieś w kowalowej zagrodzie. Trudno dziwić się, że w dziecku słyszącym takie historie rodzi się strach, 
a dentysta staje w jego oczach bardziej przerażający niż Gargamel z bajki o Smerfach. Rzadko kiedy mówiło się, że 
dentysta przynosi pomoc i ulgę, raczej że sprawia ból.

Ból natomiast, to uczucie, którego doświadczamy od samego początku. Uczymy się go poprzez doświadczenie 
i obserwację, dzięki czemu staje się uczuciem bardzo subiektywnym i zróżnicowanym. Na sposób odczuwania bólu 
wpływ mają zarówno cechy fizyczne (określające nasz próg wrażliwości), jak i cechy osobowościowe (określające 
poziom tolerancji bólu). Sposób odczuwania bólu jest związany ze znaczeniem (myślami), które osoba przypisuje 
danej sytuacji, w której ból się pojawił, a także z emocjami, jakie w tym momencie czuła. W kwestii uczenia się 
bólu nie można pominąć kontekstu kulturowego. Bodźce, które w jednej kulturze wywołują silną reakcję bólową 
w innej będą sprawiały, że odczuwany ból jest niewielki lub żaden. Przykładem mogą być hinduistyczne praktyki 
religijne, podczas których ochotnicy ciągną ciężkie ołtarze na stalowych hakach umiejscowionych pod skórą 
i mięśniami po obu stronach pleców celebrantów. W kulturze zachodu praktyka ta jest niezrozumiała i często 
przerażająca już z samego wyobrażenia bólu.

To właśnie wyobraźnia i rola wyobrażenia siebie w gabinecie stomatologicznym także odgrywa istotną rolę 
w powstrzymaniu potencjalnego pacjenta przed wizytą. Nie tylko lęk przed bólem działa paraliżująco. To również 
lęk przed znieczuleniem (podaniem i reakcją uczuleniową), charakterystycznym zapachem i dźwiękiem (zazwyczaj 
odgłos wiertła podczas borowania), uściskiem, stanem zębów, reakcjami fizjologicznymi (zachłyśnięcie, wymioty), 
oraz, co bardzo istotne, zachowaniem lekarza stomatologa i kontaktem z nim. Jednakże nie tylko lęk działa na 
pacjenta paraliżująco. To także kwestia odczuwania wstydu na myśl o własnej reakcji, np. płaczu wynikającego 
z bólu, czy właśnie ze wspomnianego wyżej niepokoju. Czy zatem wizyta w gabinecie stomatologicznym może 
być mniej straszna? Sądzę, że tak. Odpowiedzialność za to, leży zarówno po stronie lekarza stomatologa, jak 
i pacjenta.

Magdalena
Mikulska
psycholog,
psychoonkolog,
coach
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Będąc lekarzem stomatologiem:

Badania pokazują, że to, co w największym stopniu budzi lęk u pacjenta, który poddaje się zabiegom, nie tylko 
stomatologicznym, to brak wiedzy o tym, co się będzie działo. Niepewność uruchamia wyobraźnię, ta z kolei wywołuje 
obrazy wpływające na pojawienie się lęku. W myśl teorii psychologii ewolucyjnej lęk ma za zadanie chronić życie, 
pojawia się by ostrzec przed zagrożeniem i podjąć decyzję o walce lub ucieczce. W sytuacji pacjenta przed zabiegiem 
wyobraźnia produkuje obrazy o zagrażającym charakterze po to, by pacjent mógł przygotować swoją reakcję 
na wypadek pojawienia się realnego zagrożenia. W rzeczywistości najczęściej jednak niewiele, lub wręcz żaden, 
z obrazów podsuniętych przez wyobraźnię nie spełnia się. Niemniej jednak, znając ten mechanizm, lekarz 
stomatolog, by zminimalizować lęk swojego pacjenta, może uprzedzać go o kolejno podejmowanych 
działaniach, zarówno na początku wizyty, jak i w trakcie jej trwania. Jednakże samo podanie informacji, 
np. „zrobię zastrzyk”, „podam znieczulenie”, może wywołać w pacjencie efekt odwrotny od zamierzonego, czyli 
wzrost lęku. Aby tego uniknąć, każdy komunikat należy przekazać wraz z informacją, co pacjent może poczuć i co 
może w danej sytuacji zrobić, np. „podam znieczulenie, poczuje pan delikatne ukłucie i rozpychanie, gdyby bolało 
bardziej, proszę unieść dłoń, by dać mi znak”. Komunikat zawierający informację co-jak-co pacjent może zrobić 
zwraca pacjentowi poczucie kontroli nad sobą i tym, co się z nim dzieje, a jak pokazują badania, pacjent mający 
poczucie kontroli odczuwa mniejszy ból.

Niezwykle istotną kwestią w relacji lekarz-pacjent jest nastawienie stomatologa do jego pacjenta. Zebranie 
dokładnego wywiadu, z uwzględnieniem pytania o stopień odczuwanego lęku przed wizytą u dentysty, a także 
dotychczasowych sposobach radzenia sobie z nim – czyli czego i jak bardzo boi się pacjent, oraz jakie jego 

Ludzie pytani o pierwsze skojarzenie do słowa „dentysta” najczęściej odpowiadają: 
ból oraz strach. Te dwa czynniki powodują, że wizyty w gabinecie stomatologicznym 
unika prawie połowa Polaków. Z kolei połowa, z połowy, która wizytę odbywa, cierpi 
katusze już na kilka dni przed planowaną wizytą. Jak to się dzieje, że dentysta w 
naszych głowach staje się sadystą i jak ten obraz odczarować?
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dotychczasowe sposoby działały, a jakie nie – ma znaczy wpływ na wzrost zaufania pacjenta do lekarza. Ma to 
znaczenie o tyle, że pacjenci, którzy ufają lekarzowi, znacznie chętniej poddają się zabiegowi, chętniej kontynuują 
leczenie, a także odczuwają ból na niższym poziomie. Ponadto uzyskanie w wywiadzie od pacjenta informacji 
o jego silnym lęku pozwoli lekarzowi na lepsze zaplanowanie wizyty pod kątem czasu, a to może zaoszczędzić 
stresu wynikającego z pracy pod presją związaną ze świadomością, że za drzwiami czeka już kolejna osoba.

Na poziom komfortu odczuwanego przez pacjenta w gabinecie lekarskim ma także wpływ otoczenie. Przyjazne 
wnętrze, brak charakterystycznego zapachu, pacjent przyjmowany o umówionej godzinie – długość czasu 
oczekiwania pod gabinetem jest wprost proporcjonalna do wzrostu poziomu lęku – a także odpowiednio 
dobrana muzyka i oświetlenie w znaczący sposób mogą wpłynąć na obniżenie niepokoju pacjenta przed wizytą.
Nadrzędną zasadą powinna się jednak stać odpowiedź stomatologa na pytanie do samego siebie: ja jak chciał(a)
bym być zaopiekowana/-y, gdybym tak bardzo bał/-a się wizyty i zabiegu?

Będąc pacjentem:

Jeżeli jesteś pacjentem, który odczuwa lęk na myśl o wizycie w gabinecie stomatologicznym, ważną kwestią 
jest odpowiedzenie sobie na pytanie czego tak naprawdę się obawiam? Czy moje obawy są aktualne, czy może 
wynikają z wczesnych doświadczeń w kontakcie z dentystą? Te pytania to pierwszy krok do zwiększenia swojej 
samoświadomości i określenia aktualnego stanu. Praca z lękiem przed wizytą u dentysty w znacznej mierze 
odbywa się właśnie na poznawczym poziomie. Jeżeli idę na wizytę to warto zapisać sobie odpowiedzi na pytania: 
po co idę do lekarza? dlaczego to jest ważne? jakie korzyści z tego wynikają dla mnie? I przed wizytą kilkakrotnie 
odpowiedzi te sobie przeczytać.

Pacjent świadomy to ten, który wie, że ma prawo do informacji od lekarza na temat najnowszych sposobów 
leczenia, znieczulenia, czy sposobu przeprowadzanych zabiegów. Pacjent świadomy to pacjent pytający. 
Warto pamiętać, że rozmowa z lekarzem i zadawanie pytań, a przede wszystkim opowiedzenie lekarzowi 
o swoim lęku przed wizytą (pamiętaj, że nie jesteś jedyny! Aż połowa Polaków odczuwa lęk na myśl o spotkaniu ze 
stomatologiem.), sprzyja wzrostowi zaufania do wybranego lekarza, a to z kolei wpływa na obniżenie niepokoju 
i zmniejszenie odczuwania ewentualnego bólu. Zaufanie umacnia się także poprzez regularne wizyty, zwłaszcza 
o charakterze profilaktycznym.

Natomiast, jeżeli powodem lęku przed wizytą u stomatologa jest lęk przed bólem, istotnym jest by pamiętać, że 
istnieją skuteczne sposoby redukowania tego nieprzyjemnego fizycznego uczucia. Medycznie jest to chociażby 
znieczulenie, o którego rodzaj można zapytać lekarza. Jednocześnie uznając, że na odczuwanie bólu wpływ mają 
także procesy psychiczne, warto skorzystać z metod pozamedycznych, których działanie zostało potwierdzone 
w naukowych badaniach. Do metod tych należą np. techniki relaksacyjne, które można stosować już na kilka 
dni przed wizytą, a także w trakcie jej trwania; świadomy oddech, obniżający napięcie, dotleniający i redukujący 
odczuwanie bólu; czy słuchanie muzyki lub białego szumu. Warto wykorzystać siłę wyobraźni – bo skoro potrafi 
ona produkować obrazy katorgi, to może pokazywać także to, jak z bólem sobie radzimy. Jeżeli lęk przed bólem 
w gabinecie stomatologicznym jest na tyle silny, że powoduje unikanie wizyty i uniemożliwia jej odbycie, może 
skorzystać z pomocy profesjonalisty – terapeuty poznawczo-behawioralnego lub coacha, którzy pomogą 
opracować techniki radzenia sobie z lękiem dopasowane pod indywidualne potrzeby pacjenta.

Być może na zmniejszenie lęku przed wizytą w gabinecie stomatologicznym wpłynie fakt, o którym 
warto pamiętać, że przecież każdy dentysta staje się kiedyś pacjentem…

Demony przeszłości, zęby i przyszłość.
Większość z nas pamięta zapewne ze swego dzieciństwa, katusze w oczekiwaniu na wizytę u dentysty… A kiedy 
już się usiadło… Przeraźliwy jazgot borowania, wypchane ligniną poliki, fotele z których od razu chciało się wstać 
i „zachęty” typu „to przecież musi boleć” i „nie trzeba było tak długo czekać”. Każdy jak mógł omijał ten gabinet 
w szkole, chyba, że musiał. I większości z nas tak już zostało. Idziemy, kiedy już boli. I tak uczymy kolejne pokolenia.

Ale czasy się zmieniły, poziom leczenia stomatologicznego również. Strach przed dentystą nadal jednak 
pokutuje. Ale to demony przeszłości. Obecnie leczenie jest całkowicie bezbólowe, diagnostyka jest kompleksowa 
i precyzyjna, sprzęt nowoczesny. I najważniejsze-lekarze są bardziej cierpliwi i wyrozumiali.

W Polsce próchnica to dzisiaj problem ponad 90% dorosłych, ale już aż ponad połowy przedszkolaków. Co drugi 
nastolatek wkracza w dorosłe życie nie mając kompletu zębów.

Możesz to zmienić – dla siebie i dla Twojego Dziecka. Możecie być zdrowi i uśmiechnięci.

Certyfikat „Gabinet Przyjazny Małemu Pacjentowi”, przyznany przez Polską Akademię Stomatologii Dziecięcej 
oznacza, że Klinika Vivadental spełnia najwyższe standardy także w zakresie leczenia najmłodszych Pacjentów.

Zespół VIVADENTAL

… bo Zdrowie Twojego Dziecka jest najważniejsze. Umów wizytę dla Twojego Dziecka w Klinice Vivadental. 
Wspólnie stworzymy świat pozbawiony strachu przed dentystą i drogę do uzyskania zdrowego, pięknego 
uśmiechu na całe życie.
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Udar niedokrwienny mózgu
prof. Tomasz Jastrzębski (chirurg)                           dr med. Kamil Chwojnicki (neurolog)

Przychodzi znienacka, niespodziewanie….W środku dnia, wieczorem…
Albo rano, po przebudzeniu…. Nie można mówić, nie można ruszyć ręką, 
nie widzi się tak jak dotychczas, część ciała jest odrętwiała, zaburzenia 
równowagi nie pozwalają chodzić… A wszystko to nagle, bez przyczyny, 
w trakcie oglądania meczu, prasowania koszuli, na spotkaniu u znajomych, 
po spokojnej nocy….

Co się stało? Czy można było temu zapobiec ? Czy naprawdę nic tego nie 
zapowiadało ? I czy można coś z tym zrobić ? – te pytania nurtują, domagają 
się odpowiedzi – gdy już doszło do udaru.

Udar niedokrwienny mózgu – jest to inaczej zawał mózgu, którego przyczyną 
jest zwężenie lub zamknięcie tętnicy. Przyczyną tego stanu jest najczęściej 
miażdżyca, choroby serca, nadciśnienie tętnicze. Jest najczęstszym typem 
udaru, stanowiącym około 80%. Pozostałe 20% stanowi udar krwotoczny, 
potocznie zwany wylewem krwi do mózgu.

Udar niedokrwienny zdarza się rocznie u ponad 60 tys osób w Polsce. 
Dotyczy najczęściej osób starszych, ale coraz częściej zdarza się u ludzi 
w wieku 40-50 lat. Ocenia się, że 20% osób z udarem (czyli ponad 12.000) to 
ludzie w wieku 35-59 lat, aktywni zawodowo, rodzinnie, towarzysko.

Jakie są przyczyny powstania udaru niedokrwiennego mózgu i jak można 
zapobiegać jego wystąpieniu?

Nie ma objawów charakterystycznych, które mogłyby przepowiedzieć 
wystąpienie udaru. Uważa się, że do czynników ryzyka należą bóle 
migrenowe występujące z przepowiadającą je aurą. Osoby takie powinny 
być pod kontrolą neurologa i być przebadane pod kątem innych czynników 
ryzyka, o których piszemy poniżej. Bywa, że objawem przepowiadającym 
wystąpienie trwałego udaru jest tzw. „udar przemijający”. Dochodzi w nim do 
takich samych objawów, ale są one przemijające. Jeśli nie zwrócimy uwagi 
na osłabienie siły mięśniowej kończyny, zaburzenia widzenia, zaburzenia 
równowagi i wszelkie inne odchylenia od normalnego funkcjonowania 
organizmu, to może później dojść do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu.

Jak bronić się przed możliwością wystąpienia udaru mózgu?

Przede wszystkim trzeba zadbać o siebie. Żadne leki nie zrobią cudów bez naszego 
zaangażowania we własne zdrowie.

Każdy z nas wie, że zdrowy tryb życia to podstawa zdrowia. Co to takiego jest i czy na 
pewno stosujemy się do jego zasad?

Nie można myśleć o zdrowym trybie życia bez myślenia o nienarażaniu się na choroby. 
Nie narażajmy się na miażdżycę, na nadciśnienie tętnicze, na otyłość, na inne choroby 
związane z naszym postępowaniem – to jest zdrowy tryb życia!

Do najważniejszych zaleceń zalicza się:

- aktywny ruchowo tryb życia (np. spacery a nie od razu sporty ekstremalne) – poprawia 
pracę mięśnia sercowego, polepsza ogólna kondycję ciała. Zdrowe serce nie będzie 
reagowało w sytuacjach stresowych niemiarowością, która może być przyczyną 
powstawania zatorów. Do zdrowego trybu życia należy tez dbałość o dostarczanie 
naszemu organizmowi odpowiedniej ilości płynów i wszystkich składników pokarmowych 
w sposób naturalny.

- stosowanie diety ubogosolnej (masz nadciśnienie i solisz potrawy? ale jest wszystko OK, 
bo bierzesz leki na nadciśnienie? no, chyba musisz się trochę zastanowić…)

- dbałość o prawidłową wagę ciała (kontrola a nie umartwianie się, szczególnie 
w zrywach, od czasu jednej diety do drugiej). Otyłość jest obciążeniem dla pracy serca, 
może być przyczyną nadciśnienia tętniczego i chorób metabolicznych (cukrzyca, 
hipercholesterolemia, hiperlipidemia)

- niepalenie papierosów - toksyny obecne w dymie papierosowym powodują 
powstawanie uszkodzeń wewnętrznej ściany tętnic, co z kolei powoduje powstawanie 
zakrzepów, zwężenie i niedokrwienie. Ten sam mechanizm („sztywne” tętnice) jest 
przyczyną nadciśnienia tętniczego. Jest to taki sam mechanizm jak w chorobie Bürgera.

- niestosowanie środków antykoncepcyjnych przez kobiety, które mają napady migreny 
z aurą

- leczenie chorób już istniejących pod kontrolą lekarza (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, 
miażdżyca, zaburzenia lipidowe)

Do innych czynników ryzyka należy miażdżyca naczyń krwionośnych, a zwłaszcza tętnic szyjnych. 
Wpływ na to mają takie stany chorobowe jak zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia, hiperlipidemia), 
zaburzenia glikemii (cukrzyca), a także hormonoterapia zastępcza i przyjmowanie hormonalnych 
środków antykoncepcyjnych po 45 roku zycia.

Czynnikami powodującymi rozwój miażdżycy ze wszystkimi tego konsekwencjami są także palenie 
papierosów, otyłość, nadużywanie alkoholu, brak aktywności ruchowej.

I nie wolno zapominać, że stres, towarzyszący nam w codziennym życiu, też odgrywa swoją rolę 
w przyczynach udaru mózgu. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób. Nadciśnienie tętnicze towarzyszące 
stresowi, zaburzenia rytmu serca, odwodnienie gdy pracując nie myślimy o uzupełnianiu niedoborów 
płynów – to wszystko może doprowadzić do wystąpienia udaru mózgu.
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Do badań, które określą stan pracy serca, stan naczyń krwionośnych i zaburzenia metaboliczne należą:

- pomiar ciśnienia krwi (masz ciśnienie w granicach normy? to dobrze ! Ale czy sprawdziłaś/eś, jakie ono jest gdy 
jesteś w sytuacji stresowej ? i jak szybko potem wraca ono do wartości normalnych? 

- badanie tętna – czy jest szybkie, czy zbyt wolne, czy jest miarowe, czy regularne ? Badanie EKG wykonuje się 
rzadko i może być wszystko w normie, ale znowuż: czy takie też jest w sytuacji stresu?

- badanie parametrów krwi: glukoza, cholesterol, trójglicerydy, liczba płytek krwi, parametry krzepnięcia krwi

- obwód brzucha nie większy niż 80 cm u kobiet i nie większy niż 95 cm u mężczyzn

Jeśli chcesz więcej wiedzieć o stanie swojego zdrowia, nawet jeśli wszystkie powyższe parametry są 
w normie, możesz pomyśleć o wykonaniu echokardiografii serca, EKG wysiłkowego, EKG długopomiarowego 
i ciśnieniowego (Holter), badaniu oceniającym kurczliwość naczyń krwionośnych, USG doppler tętnic szyjnych 
(czy nie ma miażdżycy)

A jeśli już dojdzie do udaru, co robić?

Pamiętaj: nie zapisuj się w kolejkę do lekarza rodzinnego, nie czekaj na następny dzień, nie czekaj w ogóle! 
Jak najszybciej każ zawieźć się do szpitala pełniącego ostry dyżur, gdzie zbada cię neurolog i zadecyduje 
o możliwości leczenia. 

Jakie badania należy wykonać, żeby zbadać stan swojego organizmu 
pod kątem m.in. narażenia na wystąpienie udaru mózgu?

Zapamiętaj (i to jest najważniejsze!): w ciągu 4 godzin od wystąpienia 
udaru niedokrwiennego mózgu można skutecznie odblokować zamknięte 
naczynie podając leki rozpuszczające zakrzep! To są aż, i tylko, 4 godziny!

Cele i korzyści programu
badań pro� laktycznych Pro� l-Med

Program Pro� l-Med ma na celu wczesne wykrycie zmian chorobowych, zarówno 
w zakresie chorób sercowo-naczyniowych jak i przednowotworowych, co pozwala 
na skuteczną pro� laktykę oraz leczenie, zapobiegające powstaniu bardziej 
zaawansowanych stadiów choroby. 
W przypadku chorób nowotworowych KAŻDY nowotwór, zanim będzie w stadium 
inwazyjnym, dającym przerzuty, rozwija się ze zmian przednowotworowych 
a następnie przechodzi w stadium nowotworu przedinwazyjnego. Wykrycie 
tych zmian, zanim ulegną przemianie do nowotworu inwazyjnego, pozwala na 
skuteczne, CAŁKOWITE, wyleczenie. 

Postępowanie w przypadku 
stwierdzenia zmian chorobowych 

Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne po wykryciu jakiejkolwiek patologii 
w ramach Programu Pro� l-Med jest naturalną jego kontynuacją. Niezwłocznie jest 
wdrażane odpowiednie postępowanie na najwyższym poziomie konsultacyjno-tera-
peutycznym. Postępowanie to jest indywidualizowane, z całkowitym zachowaniem 
standardów medycznych niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu 
leczniczego.

Poufność i ochrona danych osobowych
Wszelkie badania, konsultacje i ich wyniki są objęte tajemnicą lekarską. Lekarz 
dodatkowo zobowiązuje się do zachowania poufności danych w stosunku do osób 
trzecich. Wszelkie ustalenia w tym zakresie dotyczą WYŁĄCZNIE relacji lekarza 
prowadzącego badania w ramach Programu Pro� l-Med a osobą badaną.

Zakres badań pro� laktycznych programu Pro� l-Med
Zakres badań, opracowany na potrzeby Programu, osobnych dla kobiet i mężczyzn, 
obejmuje najczęstsze nowotwory, stanowiące odpowiednio 90% i 85% wszystkich 
umiejscowień. Badania pro� laktyczne obejmują nowotwory skóry (czerniak, 
rak skóry), układu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito grube z odbytnicą, 
wątroba, trzustka, pęcherzyk żółciowy), układu oddechowego (płuca, krtań), 
układu moczowego (nerki, pęcherz moczowy), układu płciowego (kobiety: piersi, 
narząd rodny; mężczyźni: prostata), mięsaki tkanek miękkich kończyn i przestrzeni 
zaotrzewnowej.
W zakresie oceny zagrożeń chorobami sercowo-naczyniowymi badania są ukie-
runkowane m.in. na niewydolność i chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego, 
zaburzenia rytmu serca, przetrwały otwór przegrody międzyprzedsionkowej (częsta 
przyczyna udarów niedokrwiennych mózgu), niewydolność żylna, miażdżyca 
naczyń krwionośnych, hipercholesterolemia, choroba nadciśnieniowa i wiele innych. 
Każdy badany jest oceniany także pod kątem ogólnego stanu zdrowia, zaburzeń 
metabolicznych (m.in. cukrzyca, otyłość, zaburzenia funkcji tarczycy).

Indywidualizacja i logistyka badań
Wykonując badania w ramach Programu Pro� l-Med mamy świadomość, że mogą 
one zdezorganizować czas, który jest przeznaczony na pracę, odpoczynek, kontakty 
rodzinne. Mając to na uwadze wszystkie terminy badań są ustalane indywidualnie, 
z uwzględnieniem osobistych wymagań osoby badanej tak, aby w jak najmniejszym 
stopniu zaburzały naturalny, istniejący rytm codziennych zajęć.

Jakość badań i konsultacji medycznych
Wszystkie badania są wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu 
medycznego zaś ocena i interpretacja badań jest dokonywana przez lekarzy-
specjalistów, będących autorytetami w swojej dziedzinie, z wieloletnim stażem 
klinicznym.

* Program PROFIL-MED został opracowany i jest merytoryczną własnością prof. Tomasza Jastrzębskiego, specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Dlaczego warto wykonywać badania pro� laktyczne?
Zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym głównie na choroby nowotworowe oraz choroby naczyń i choroby mięśnia sercowego stale wzrasta.

Szczyt zachorowania przypada na 50–60 rok życia, ale początków choroby nowotworowej należy szukać już kilka lat wcześniej. 
Wystąpienie objawów chorobowych świadczy zazwyczaj o rozległych zmianach narządowych lub znacznym zaawansowaniu miejscowym choroby. 
Świadomość istniejącej choroby, proces terapeutyczny, niepewne wyniki leczenia są przyczyną depresji, spadku efektywności w pracy zawodowej, 

problemów � nansowych i osobistych. Nowoczesne badania diagnostyczne umożliwiają, w połączeniu z doświadczeniem lekarzy-specjalistów, 
wczesne wykrycie chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych na etapie, gdy często jest możliwość ich całkowitego wyleczenia lub uniknięcia rozwoju

do zmian trudnych lub niemożliwych do terapii.

KONTAKT I REJESTRACJA:
Medgart – Centrum Medyczne
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk, tel. 58 55 07 333

Personalizowany Program
Pro� laktyki Onkologicznej i Sercowo-Naczyniowej

(Profi l-Med)*
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Turystyka medyczna to obszar mający niewyobrażalny potencjał, nie tylko dla biznesu, ale dla całego systemu społeczno- 
-gospodarczego. Wydatki na leczenie, rozumiane także jako rehabilitacyjne i prozdrowotne nieustannie rosną. Zwiększa 
się komfort życia, żyjemy dłużej, chcemy jak najdłużej zachować młody wygląd. Jednocześnie spada liczba urodzeń 
i utrzymuje się niż demograficzny.  Społeczeństwo europejskie starzeje się w zastraszającym tempie i wygląda na to, 
że już za niedługi czas, być może jednego pokolenia, połowa z nas będzie miała więcej niż 60 lat. Będą więc rosły 
potrzeby związane zarówno ze zdrowiem, jak i z estetyką. Doświadczamy tego w naszym kraju już obecnie. W sytuacji, 
w której od lat rośnie popyt na zabiegi refundowane, co jest skutkiem wzrostu zachorowań, szczególnie na choroby 
cywilizacyjne, jednocześnie coraz popularniejsze stają się zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Publiczna służba 
zdrowia od dawna już nie nadąża za potrzebami pacjentów, a uwarunkowania prawne ograniczają do niej dostęp 
tym, którzy chcą za leczenie zapłacić. Także pacjentom z zagranicy. Wydaje się, że gorzej być nie może. W tym ciągłym 
spadku, system ochrony zdrowia wciąż otwiera się dla rozwiązań komercyjnych, którymi rządzą prawa wolnego rynku. 
Tym bardziej, że silnie zarysowana tendencja wzrostu popytu, utrzyma się raczej przez długie lata, żeby nie powiedzieć 
zawsze. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. 

W medycynę warto inwestować. 
Z jednej strony to wyzwanie dla rodzimej służby zdrowia w odniesieniu do spełniania przypisanej społecznie 
funkcji. Przede wszystkim jednak  stoimy przed szansą rozwoju prywatnego sektora usług medycznych i ożywienia 
gospodarczego, jakiego dotąd nie było. Wysoki potencjał pierwotnych wydatków na leczenie, generuje bowiem cały 
szereg wtórnych efektów w całej gospodarce, przekładających się dosłownie na wszystko. Należą do nich wydatki 
na podróże, pobyt, wyżywienie, rozrywkę, kulturę, sztukę, różnego rodzaju usługi towarzyszące. Generuje to wzrost 
zatrudnienia, produkcji i handlu, a przez to wzrost PKB. Z takiej turystycznej dźwigni „wakacyjnej” korzystają Włochy, 
Austria, czy Hiszpania. 

Wiele dymu, ale ogniska nie widać 
bo ciągle brakuje przemyślanych, długofalowych działań. W każdym biznesie pozycja na zasadzie „wystarczy być” nie 
wróży sukcesu. Powstają kolejne strony internetowe w językach obcych, powstają portale mające ściągać pacjentów. 
I jeszcze te klastry, doliny i kto co tam jeszcze wymyśli, żeby załapać się na jakieś dofinansowanie. Kto z tych portali 
przyjeżdża? Nikt, albo ktoś, kto przypadkowo nadział się na jakąś stronę i zaryzykował. W każdym razie w większości 
rządzi tu czysty przypadek. Towar na internecie, to tylko pewna 
oferta, jak pudełka w sklepie. Każda zaś oferta wymaga czegoś, 
o czym w sumie dobrze wie każdy z nas. Promocji. Nie promując 
samego sklepu, pudełka szybko zajdą kurzem. I nic z tego nie 
będzie. Bo najważniejsza jest sprzedaż, rozumiana oczywiście 
jako lepsza niż gdzie indziej realizacja potrzeb nabywców, tych 
obecnych i przyszłych. 

Gdzie są ci pacjenci? 
Zostają w domu, bo nic o nas nie wiedzą. Regionalne 
urzędy robią co mogą. Organizacje turystyczne 
również wykazują pewną aktywność. Są i tu, i tam, 
obstawiają targi, dni kultury polskiej, etc. Wydają 
mnóstwo pieniędzy.  Coś niby się dzieje.  Na razie 
jednak stoimy w miejscu. Jakoś na tym oceanie nikt 
nas nie zatopi, ale przecież nie o to chodzi. Kijkiem 
daleko nie powiosłujemy. 

A w naszych hotelach…
gości pełen wysyp, więc większości hotelarzy nie 
zależy, aby w czasie hossy wspierać cenne inicjatywy 
zorientowane na ściąganie tych samych i kolejnych 
turystów, także w okresie posezonowym i przez cały 
rok. Na leczenie. Wcześniej ich to nie interesowało, 
dlaczego teraz ma? To nieodpowiedzialna 
krótkowzroczność. Dzisiaj nie czas zachłystywać 
się wynikami. Trzeba dostrzec  utracone szanse, 
zidentyfikować nisze i nie zapominać, że właśnie 
teraz budujemy swoją przyszłość.

Turystyka medyczna
może stać się macierzą naszego rozwoju. I choć słychać o niej coraz głośniej, w ostatnich latach 
stała się tylko sloganem, pustym jak wydmuszka. Wprawdzie w skali mikro zainteresowani 
osiągają pewne korzyści, ale odnosząc się do potencjału jakim dziś dysponują mikro i małe 
przedsiębiorstwa, a także szpitale, należałoby je określić jako połowiczne. Skala makro 
„żeruje” na osiągnięciach indywidualnych graczy. Klastry i doliny co rusz odbywają 
spotkania, realizują jakieś „wielkie” projekty, grupują przedsiębiorców 
i ściągają kasę. Ci co płacą, cieszą się, jak dzieci czekające na lizaka, 
że zaraz spadnie jakaś gwiazdka z nieba i co dzień z lotniska 
przyjeżdżać będzie autobus pacjentów. 

Turystyka medyczna „Tylko dla Orłów”…
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Gdańskie Lotnisko 
szybko okazało się zbyt małe, więc w końcu, po wielu latach oczekiwania,  rozbudowano je. I już przekroczyliśmy 4 
mln pasażerów. Dlaczego tak długo czekaliśmy z tą inwestycją? Ten czas to wiele utraconych szans i opóźniony rozwój. 
Kopenhaga obsługuje dziś 20 mln pasażerów, więc pewnie gdzieś w naszych skromnych marzeniach rodzi się plan na 8 
mln, choćby na sam początek… Ale czy jak zwykle ma się on zasadzać na coraz tańszych przewoźnikach, zmniejszeniu 
bagażu podręcznego do rozmiaru portmonetki? Czy mamy wciąż szukać amatorów przelotu za cenę biletu do kina? Czy 
nie czas na stworzenie mechanizmów makroekonomicznych, które zaktywizują i zdywersyfikują turystykę? Być może 
będzie nim specjalny program przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Zobaczymy…  
Na razie drepczemy w miejscu, zamiast zrobić wielki skok do przyszłości. Nie po 8, ale po te 20 mln pasażerów. Bo nasze 
lotnisko to skądinąd dobry przykład jednostkowej inicjatywy, ale o kluczowym znaczeniu dla całego regionu. Większa 
liczba odwiedzających dała napęd na inwestycje. Popatrzmy, ile hoteli się zbudowało w ostatnich latach, ile przybyło 
miejsc noclegowych, przeróżnego rodzaju knajp, taksówek, czy kajaków na Motławie. A za tym poszły koncerty, 
festiwale, imprezy sportowe. Ściągają do nas światowe koncerny, aby tu w Trójmieście prowadzić swoje interesy.  Ilu 
ludzi znalazło zatrudnienie… I odnieśliśmy mały sukces. Rok ubiegły był pod tym względem wyjątkowy. Tak samo może 
być z ośrodkami medycznymi, zarówno tymi małymi, jak i szpitalami. 

Stoimy przed wielką szansą 
dywersyfikacji i rozwoju sektora medycznego i uzyskania w ten sposób nieprawdopodobnych efektów synergistycznych 
dla lokalnej gospodarki. Podobnie jak Włosi z turystyki wakacyjnej. Z resztą nie tylko. Czego brakuje? Polityki w skali 
makro. Przyjęcia za priorytet wykreowania  wśród społeczeństw europejskich mody na leczenie na Pomorzu i w Polsce. 
Budowania przewagi nie poprzez niższe ceny, bo to wygodna, ale mało wyszukana i najbardziej prymitywna droga. 
Prawdziwe wyzwanie to strategia przewagi poprzez wyższą jakość zarówno samego leczenia, jak i towarzyszącej 
jej atrakcyjnej oferty pobytowej. Promocji produktów, usług i wielowymiarowej atrakcyjności regionu. A mamy co 
zaoferować. Niższa na dzisiaj cena może być za to magnesem dla firm ubezpieczeniowych. Marketing i zarządzanie tak 
rozległym i wielosegmentowym projektem musi uwzględniać wśród lokalnych przedsiębiorstw nie tyle konieczność 
współdziałania i pewnej przychylności, bo to prawda oczywista. Ale specjalnych warunków wejścia w poszczególne 
obszary. Preferencji dla uczestników projektu i widzenia swoich lokalnych konkurentów, jako partnerów i stymulatorów 
własnego rozwoju. 

Jest tylko jeden problem. Ktoś musi to wszystko ogarnąć, spoić ze sobą, wyznaczyć standardy, współdziałania dla dobra 
wspólnego dla osiągania indywidualnych korzyści.

Oferta medyczna 
powinna być obecna nie tylko na powiązanych komunikacyjnie lotniskach, portach, dworcach, etc. Ale także 
u przewoźników oraz w hotelach, restauracjach i w e-przestrzeni. Szukając pacjentów na leczenie, otrzymamy klientów 
do hoteli, restauracji, taksówek. Taką ofertę trzeba najpierw stworzyć, ustalić kryteria, koszty uczestnictwa. Dzisiaj tracimy 
wielu pacjentów, bo po prostu o nas nie wiedzą. Jednocześnie przyjmujemy ich za i tak znacznie niższe stawki, lecz 
w warunkach niewspółmiernie lepszych, w których u siebie musieliby zapłacić wielokrotnie więcej. Poziom leczenia 
i wyposażenia naszych palcówek medycznych bije bowiem na głowę ich odpowiedniki w Wielkiej Brytanii, Norwegii, 
Francji, czy nawet w Niemczech i Szwecji. Wiemy to z obserwacji własnych oraz z opinii przyjeżdżających stamtąd 
pacjentów. Czasy się zmieniły, a w medycynie należymy dziś do światowej czołówki.

Potencjał polskich szpitali
jest praktycznie nie wykorzystany dla leczenia pacjentów komercyjnych, tak z zagranicy, jak i z Polski. Prawie wszystkie 
ograniczone są przez kluczowe dla swojego istnienia kontrakty z NFZ, uniemożliwiające wykorzystanie zasobów 
materialnych i osobowych poza funkcjonującym kontraktem. Jednocześnie coraz więcej szpitali dostrzega konieczność 
zmian w celu spełnienia najwyższych norm przyjmowania pacjentów-klientów. Jednak liderzy sami niczego nie 
zmienią, jeśli nie będzie sprzyjającej polityki. Wznieśmy się zatem nad te wszystkie przeszkody i polskie „nie, bo nie”. 
Z lotu ptaka widać więcej, bo ta przestrzeń „Tylko dla Orłów” przeznaczona jest właśnie dla nas. Stwórzmy warunki 
dla naszych lekarzy, aby swoimi umiejętnościami mogli umacniać lokalne biznesy i budować silną lokalną markę 
w światowej medycynie. Markę Pomorza.

Borys Szycik – Autor Projektu VivaVoyage
Tel.+48 /509-681-271
borys.szycik@vivavoyage.pl
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ZDROWE ŻYWIENIE KATARZYNA WOJDA
Jedzenie jest przyjemnością, ale też poprzez jedzenie mamy zapewnić 
naszemu organizmowi potrzebne składniki odżywcze aby rósł, był zdrowy 
i silny do codziennych wyzwań.

Pasjonatka holistycznego spojrzenia na człowieka. Swoim zaangażowaniem 
wspiera wszelkie inicjatywy skupione na zdrowiu. Kieruje się zasadą, że 
najprostszą drogą do zdrowia jest pokarm na naszych talerzach. Ważna jest dla 
niej równowaga między ciałem i umysłem. Współtwórca sklepów ze zdrową 
żywnością EcoSmaki.pl 

Wydaje Ci się, że dobrze się odżywiasz? Sprawdź, 
czy Twój organizm czerpie wszystko czego potrzebuje 
z pożywienia. Pytania, na które warto znać odpowiedź.

Wracając do zgagi, jakie zadanie mają reklamowane preparaty na zgagę? 
„Ugasić pożar”, czyli zneutralizować całkowicie kwas żołądkowy. I koło się 
zamyka, fermentacja, gnicie, zgaga, nieszczelne jelito, alergia, nietolerancje 
pokarmowe, Hashimoto  itd.

Czy można sprawdzić obecność kwasu żołądkowego? Tak, zrób test sody.
Test wykonujemy zwykle rano, na czczo, w chwili kiedy zaczynamy 
przygotowywać sobie śniadanie. Samo przygotowywanie posiłku jest 
impulsem dla żołądka, do rozpoczęcia produkcji kwasu. W czasie, gdy nasz 
żołądek już produkuje kwas, wypijamy ¾ szklanki ciepłej (nie gorącej) wody 
z płaską łyżeczką sody oczyszczonej, i obserwujmy naszą reakcję. Istotny jest 
moment kiedy wystąpi odbicie. Jeżeli odbije Ci się:

•	 podczas picia roztworu lub do 40 sek. po wypiciu - występuje nadkwasota 
(rzadkie zjawisko),

•	 od 40 sek. do 90 sek. – oznacza to dobre zakwaszenie żołądka,

•	 od 90 sek. do 3 min.- słabe zakwaszenie, im dłużej tym słabiej,

•	 powyżej 3 min. lub wcale to zakwaszenie jest bardzo słabe lub nie istnieje. 
 
Dlaczego ten test działa?
Dlatego, że to zwykła reakcja chemiczna. Kwas solny z sodą oczyszczoną 
(wodorowęglan sodu) natychmiast zareaguje. NaHCO3 + HCL = NaCl + H2O + 
CO2. Wyprodukuje się dwutlenek węgla, czyli po prostu „bekniesz”. Nie odbije 
się, jeśli kwasu masz za mało, lub nie masz go wcale.

 
I co teraz?
Pomocny będzie ocet jabłkowy lub sok z cytryny. Napój przygotowujemy 
z dwóch łyżek octu jabłkowego, koniecznie bardzo dobrej jakości, mętnego 
najlepiej ekologicznego i pół szklanki wody, lub soku z połowy cytryny w 
tej samej ilości wody. Pijemy to przed każdym dużym posiłkiem. Żołądek 
lubi też gorzkie, dlatego już samo myślenie o gorzkich smakach pobudza 
go do produkcji kwasu. Pomocne będą zioła takie jak pietruszka, mniszek, 
kolendra, imbir, kurkuma, ostropest. Gdy język rozpozna gorzki smaki wydziela 
odpowiednie substancje, które pobudzają produkcję gastryny. Ta z kolei 
wpływa na produkcję kwasu solnego w żołądku. Po pewnym czasie stosowania 
tych metod może okazać się, że pobudzimy nasz żołądeczek do produkcji 
odpowiedniej ilości kwasu i problemy znikną.

Czy wiesz co tak naprawdę decyduje o tym, że nasz organizm przyswaja składniki odżywcze?
To dwa najważniejsze elementy naszego organizmu: żołądek i jelita. Jeśli nigdy nie miałeś zgagi czy wzdęć, 
to należysz do grona szczęśliwców. Jeśli jednak choć raz przytrafiła Ci się zgaga (ciąża jest wykluczeniem) 
to wiedz, że aby sobie pomóc nie powinieneś kupować powszechnie reklamowanych produktów do 
gaszenia pożaru, bo w ten sposób, możesz nabawić się większych problemów zdrowotnych takich jak 
astma, alergia, zaburzonej pracy tarczycy. Winna jest tu zbyt mała ilość kwasów żołądkowych – tak – 
zaskakującym może być fakt, że zbyt mała. 

Dlaczego odpowiednia ilość kwasu żołądkowego jest tak ważna?
Aby pokarm, który dostarczamy do naszego żołądka mógł być strawiony, konieczna jest w nim 
odpowiednia ilość kwasów żołądkowych, czyli kwasu solnego. Węglowodany zaczynają się trawić już 
w jamie ustnej, natomiast białka, szczególnie zwierzęce,  potrzebują kwasy żołądkowe. 

Co się dzieje, gdy jest go za mało? 
Pokarm zaczyna fermentować w temperaturze naszego ciała, a oba nasze zwieracze: żołądkowo- 
-przełykowy i żołądkowo-dwunastniczy nie zamykają się. Nadtrawiona i częściowo sfermentowana masa 
pokarmowa trafia do jelita cienkiego, ale również wraca do przełyku. I właśnie to odczuwamy jako zgagę. 
W jelicie cienkim powinno nastąpić wchłonięcie składników odżywczych do krwiobiegu, ale co 
zostanie wchłonięte jeśli nie jest odpowiednio przygotowane?  Składniki odżywcze z niestrawionych 
resztek pokarmowych przechodzą do jelita grubego. Następstwem to proces gnicia białek i dalsza 
fermentacja węglowodanów. Zostaje zaburzona równowaga flory bakteryjnej, pojawiają się niechciane 
gazy, bulgotanie, mogą również występować biegunki czy też zaparcia. W efekcie tego procesu zostaje 
uszkodzona delikatna błona śluzowa jelita i powstaje tzw. nieszczelne jelito, co w dalszej kolejności 
prowadzi między innymi do alergii i chorób autoimmunologicznych. 

Dlaczego to właśnie w jelicie mają początek te choroby? 
Dzieje się tak, ponieważ niestrawione białka, które poprzez nieszczelne jelito przedostaje się do naszego 
krwiobiegu zostają rozpoznane przez nasz organizm jako wróg, intruz, którego należy zwalczyć. Więc 
organizm je zwalcza.
Możemy jeść najzdrowszą żywność na jaką nas stać, możemy korzystać z najlepszych suplementów 
jakie są w naszym zasięgu, ale nic z tego nie przyswoimy, jeśli nasz układ pokarmowy nie działa sprawnie. 
Tym dobrem zasilimy tylko kanalizację i marzenia o pięknym uśmiechu możemy porzucić.

65

64

ZD
RO

W
IE



SY
LW

ET
KI

 V
IV

A
D

EN
TA

L

DR ALEKSANDRA 
CZERWIŃSKA

„pokochałam chirurgię i wybrałam ją na swoją specjalizację”

„Najważniejsze to rozwijać się. Świat dzisiaj pędzi, chcemy więcej, 
szybciej, lepiej, a medycyna jest tego najlepszym przykładem, 
dlatego nie można stać w miejscu. Ciągle jest coś, co można 
poprawić, by być lepszym lekarzem i lepszym człowiekiem”. 

Nieustanne poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności to kwintesencja zawodu 
lekarza, którego etos osadzony jest głęboko w Przysiędze Hipokratesa. Medycyna zawsze 
hołubiła takie postawy. Dziś to szczególnie ważne, bo często wygoda i konformizm wygrywa 
z wyzwaniami stawianymi przez Przysięgę. Dlaczego wybrała Pani drogę tak oczywistą, choć 
wymagającą tyle poświęcenia?
Wysoko stawiam sobie poprzeczkę, ale dzięki temu mam mobilizację do rozwoju. Myślę, 
że rytm nadała mi Babcia, która ciągle jest aktywną zawodową ortodontką i z jednej strony 
prowadzi szkolenia dla innych lekarzy z zakresu stawu skroniowo-żuchwowego, z drugiej 
sama stale jest uczestniczką różnych kursów, na których poszukuje nowinek, inspiracji, 
sprawdza co, mimo tak ogromnego doświadczenia, mogłaby jeszcze poprawić. Jest dla mnie 
wzorem, a jednocześnie pokazuje, że nigdy nie można spocząć na laurach. Jestem młodą 
dentystką, ale mam nadzieję, że mój zapał nigdy się nie skończy. Tak, jak zapał mojej Babci. 
Chcę tak jak Babcia stawiać sobie kolejne wyzwania. Dlatego też oczywiste było dla mnie 
pójście na specjalizację.

Chirurgia to rzadka specjalizacja, którą w Polsce może się pochwalić 
nieco ponad 10% lekarzy stomatologów. W zdominowanym przez 
kobiety zawodzie, zarezerwowana raczej dla mężczyzn. Co Panią 
skłoniło do takiego wyboru?
Chirurgia jest niezwykła, z jednej strony wydawać by się 
mogło, że siłowa, z drugiej coraz bardziej chcemy operować 
minimalnie inwazyjnie, delikatnie, z zastosowaniem tzw. technik 
mikrochirurgicznych. Raz wycinamy tkanki, usuwamy zęby, innym 
razem pobieramy przeszczepy, regenerujemy kość i tkanki miękkie. 
Chirurgia jest niezwykle zróżnicowana, obfituje w przypadki 
o dużej skali trudności, które wymagają unikalnych umiejętności 
manualnych, takich których uczymy się całe życie. Wymaga też 
myślenia i rozwiązywania tych przypadków z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technologii.  

Czy mimo wszystko, nie obawia się Pani rozwijać w tak wąskiej 
specjalizacji?
Chirurgia jest dziedziną samą w sobie, ale jednocześnie jest 
nieodłączną częścią ortodoncji czy periodontologii. To właśnie 
styk tych dziedzin szczególnie mnie interesuje, a w tym 
zagadnienia takie jak zęby zatrzymane, recesje dziąsłowe, 
kortykotomia, miniimplanty ortodontyczne. Wśród „morza” 
kursów doszkalających szukam właśnie takich, które dotykają 
tych zagadnień i na które mogę patrzeć jednocześnie z różnych 
punktów widzenia. 

Rozumiejąc zagadnienia kilku dziedzin stomatologii, nie korci 
Pani, aby samej wykonywać zabiegi obejmujące tak poszerzony 
zakres leczenia? 
Na razie jestem na początku tej drogi, ale tak właśnie widzę 
swoją przyszłość. Będąc na kursie ortodontycznym z zębów 
zatrzymanych na obecnych na sali 150 osób było tylko dwóch 
chirurgów, łącznie ze mną. A szkoda, bo to jeden z tych 
przypadków, gdzie liczy się ścisła współpraca dwóch lekarzy 
różnych specjalności i powinni się oni dobrze rozumieć. Na kursie 
z wprowadzania miniimplantów ortodontycznych in vivo byłam 
jedynym chirurgiem. Wprowadzałam miniśrubę w okolicy siekaczy 
górnych, a pacjentka miała niski przyczep wędzidełka wargi 
górnej. I znów poczułam, że ortodoncja i chirurgia idą w parze, 
gdyż pacjentka miała zostać odesłana z Ortodoncji na Chirurgię 
w celu plastyki wędzidełka, a ja wykorzystując moją specjalizację 
zaproponowałam, że wykonam oba zabiegi jednoczasowo.

Doktor Barbara Czerwińska-Niezabitowska, to wielki autorytet  nie tylko w polskiej ortodoncji. 
Dlaczego wybrała Pani chirurgię, a nie kultywuje tradycji rodzinnych właśnie w ortodoncji? 
Wybrałam chirurgię stomatologiczną, jednak nie wykluczam podjęcia się specjalizacji także 
w ortodoncji. Uwielbiam ją od zawsze, oczywiście dzięki Babci. Ale na nasze życiowe wybory 
wpływają również ludzie, których spotykamy na swojej drodze zawodowej. Będąc na stażu 
w Klinice Uniwersyteckiej w Krakowie moim opiekunem na chirurgii stomatologicznej był 
doktor Mieczysław Łazarz. Jego postać mnie zafascynowała i myślę, że to dzięki niemu 
pokochałam chirurgię i wybrałam ją na swoją specjalizację.  

Dlaczego zatem nie została Pani w Krakowie, a trafiła do Trójmiasta, do Kliniki Vivadental? 
Do Trójmiasta przyprowadziło mnie serce, do Vivadental – szczęście. Na jedno wolne miejsce 
specjalizacyjne w województwie z zakresu chirurgii stomatologicznej w prywatnej klinice 
implantologicznej trafiłam właśnie ja. I to do doktor Violetty Szycik, najlepszego specjalisty. 
Odkrywam meandry chirurgii, uczę się implantologii, nabieram pewności i zdecydowania w 
podejmowaniu decyzji i w wykonywaniu procedur. Świat implantologii, zabiegów regeneracji 
kości, podnoszenia zatok szczękowych i całej nowoczesnej stomatologii stanął przede mną 
otworem. Choć wiele już umiem, ciągle się uczę i czerpię inspiracje od mojej Pani Mentor. 
Pięć lat edukacji pod jej kierunkiem to niezwykła okazja do zgłębienia dziedziny, poszerzenia 
wiedzy i nabycia konkretnych umiejętności.
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A Jakie korzyści odnosi Pani ze szkoleń, czy są to jedynie certyfikaty?
W zeszłym roku ukończyłam cykl pięciu szkoleń z zakresu periochirurgii, co pozwoliło mi 
kompletnie zmienić podejście do chirurgii na co dzień, nauczyłam się większego poszanowania 
tkanek miękkich, stosowania delikatniejszego instrumentarium, mniejszych szwów, cierpliwości. 
Zupełnie niespodziewanie zainteresowanie periochirurgią pojawiło się u mnie po kursie 
z kortykotomii. Temat dotyczył wykonywania nacięć kości z użyciem noża piezoelektrycznego 
w celu przyspieszenia i ułatwienia leczenia ortodontycznego, ale prowadzony był przez 
profesora periodontologii Serge Dibarta, który podczas ćwiczeń praktycznych dorzucił 
zagadnienia z mikrochirurgii i augmentacji tkanek miękkich. A certyfikaty? To latarnie na mojej 
drodze rozwoju. Jest ich coraz więcej, przez co widzę lepiej i dalej.

Jak odbyte kursy wpływają na Pani pracę?
Zdobytą wiedzę staram się od razu wykorzystać. W ubiegłym roku w Klinice Vivadental 
zainicjowałam zabieg kortykotomii z udziałem specjalistów z ortodoncji i protetyki. To w naszym 
kraju ciągle mało popularna procedura, bo wymaga interdyscyplinarnej pracy całego zespołu. 
W Klinice Vivadental to standard. Precyzyjnie i minimalnie inwazyjnie wykonana część 
chirurgiczna dała podstawę do dalszego leczenia i przyniosła świetne efekty terapeutyczne 
i estetyczne w znacznie krótszym czasie, niż metoda konwencjonalna. Dla Naszej Pacjentki fakt, 
że nosiła aparat kilka miesięcy a nie dwa lata, był kluczowy. Dla takich chwil, w których pacjent 
jest szczęśliwy, że obdarzył nas zaufaniem, warto się szkolić dniami i nocami. 

Współpraca i interdyscyplinarne podejście w medycynie przynosi jak widać, spektakularne efekty, dając pacjentom 
możliwość korzystania z coraz ciekawszych rozwiązań najbardziej skomplikowanych problemów…
Wszystko się przenika. Zaczynam rozumieć holistyczną koncepcję, którą przekazuje mi Babcia. Pod koniec zeszłego 
roku wydała drugą, poprawioną część swojej książki „Diagnostyka i leczenie dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych 
w ujęciu holistycznym”, która powstała we współpracy z fizjoterapeutką dr Małgorzatą Kulesą-Mrowiecką z UJ 
w Krakowie. Książka traktuje o problemach w stawie skroniowo-żuchwowym (ssż) i zawiera esencję jej nauk. Także 
i dla mnie samej, praca z emocjami, szczegółowe badanie stawów, ocena postawy, szynoterapia, fizjoterapia, aż 
wreszcie ortodoncja i okluzja, to pełne ujęcie potrzeb pacjenta. Mierząc się z problemami w ssż otwierają się 
przede mną kolejne wyzwania. 

Jest Pani zaangażowana w badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe, jakie prowadzi Instytut Vivadental. 
Co Pani daje udział w tych projektach?
To jak praca nad wynalezieniem nowej szczepionki. Twórcza, wymagająca kreatywności i mierzenia się z różnymi 
nieprzewidzianymi trudnościami. Nawet jeśli nie przyniesie spodziewanych rezultatów daje nam nowe 
doświadczenia. A może badania zakończą się spektakularnym sukcesem, który odmieni całą współczesną 
stomatologię? Mieć swój udział w wielkim osiągnięciu to chyba marzenie każdego człowieka.

Kiedy powstała Fundacja dla Dzieci Vivadental, od razu i jako pierwsza została Pani jej wolontariuszem. Co Panią 
do tego skłoniło?
Myślę, że pomaganie ludziom to kwintesencja naszego zawodu, dlatego bez wahania zdecydowałam się zostać 
wolontariuszem. Co prawda praca z dziećmi w gabinecie stomatologicznym jest z założenia trudna. Wielu 
podopiecznych Fundacji Vivadental ma zbyt duży stopień niepełnosprawności, by w ogóle podjąć jakiekolwiek 
leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Jednak dzieci, z którymi udaje się współpracować, są niesamowite. 
Nie dość, że potrafią docenić nasz wysiłek, to jak nikt inny dzielą się swoją radością. W przeddzień poprzednich 
Świąt Bożego Narodzenia oglądałam jasełka przygotowane przez naszych podopiecznych w jednym z ośrodków, 
znajdującym się pod opieką Fundacji Vivadental. Wzruszyli mnie do łez. Ciepło tych dzieci jest warte każdej pracy 
i największego wysiłku. Włożona energia wraca podwójnie. 

Rozmawiał Jarosław Szycik
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Fundacja dla Dzieci Vivadental w swoim krótkim, bo zaledwie dwuletnim okresie działalności, już wcześniej skierowała 
uwagę na potrzeby małych mieszkańców Domu Dziecka im J. Korczaka w Gdańsku.  W tym roku do grona podopiecznych 
dołączyły dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka MÓJ DOM - MOJA PRZYSZŁOŚĆ ze Słupska. Poznaliśmy się jesienią, 
z inicjatywy posłanki Henryki Krzywonos-Strycharskiej, która jest Ambasadorką Fundacji Vivadental.  W sobotę 17 
grudnia, Fundacja i Klinika Vivadental zostały całkowicie przekazane we władanie grupie 27 dzieci i młodzieży w wieku 
od 7 do 18 lat. Celem spotkania edukacyjno-charytatywnego „Zdrowy uśmiech dla dzieci” było przeprowadzenie 
przeglądu stomatologicznego oraz podjęcie niezbędnego leczenia. O godzinie 11.00 goście z pewną nieśmiałością 
przekroczyli próg Kliniki Vivadental. Przywitani zostali przez dr n.med. Violettę Szycik, Prezes Fundacji, Jolantę Leśniewską, 
Dyrektor Fundacji oraz wolontariuszy medycznych i największą, dosłownie, atrakcję - ponad dwumetrowego lwa, 
maskotkę użyczoną przez Klub piłkarski Lechia Gdańsk. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Ambasadorka Fundacji Dla 
Dzieci Vivadental Marta Pałucka – Miss World Poland 2015 oraz Dariusz Tiger Michalczewski - Przyjaciel Fundacji. 

Na twarzach dzieci widać było mieszankę emocji: u maluchów ciekawość walczyła o pierwszeństwo z lękiem, 
u starszych pozorna pewność siebie ulegała zawstydzeniu. Tylko przed przytuleniem z maskotką nikt się nie bronił, 
nawet dorośli… Tak zróżnicowana wiekowo grupa była niebanalnym wyzwaniem dla higienistek i lekarzy. Zachętą 
do siadania na fotele dentystyczne były pluszowe misie, przekazane przez firmę Rossmann, które czekały na każdego 
pacjenta, i już w jego objęciach pomagały lekarzowi wykonać przegląd. Równolegle higienistki w grupach wiekowych 
przeprowadzały zajęcia edukacyjne, tłumacząc jak prawidłowo dbać o higienę jamy ustnej i dlaczego jest to ważne. 
Młodsze dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, starsze oczekiwały więcej informacji np. o możliwościach 
technicznych sprzętu wykorzystywanego w Klinice, nowych sposobach leczenia zębów. Rekordy popularności biły 
wspólne zdjęcia z Martą Pałucką i Darkiem Michalczewskim.  Jako że nie samą edukacją człowiek żyje, wszystkich 
ucieszył ciepły posiłek ufundowany przez Sabrinę Szkudlarek, właścicielkę Restauracji Bazylia w Gdańsku. Wydająca 
porcje Ciocia Violetta została utytułowana Najlepszą Kucharką wśród dentystów. Gdy już wszystkie buzie zostały 
przebadane, brzuszki nakarmione, przyszedł czas na niespodzianki – prezenty. No i kto odpowie na pytanie, czy bardziej 
się cieszy obdarowany czy dający?   Paczki były imponujące – gry, puzzle, maskotki, zabawki, kosmetyki firmy Ziaja, 
atrakcyjne upominki firmowe od Ergo Hestia, EDF Wybrzeże, Treader, Marszałka Woj. Pomorskiego oraz Prezydenta 
Miasta Gdańska sprawiły ogromną radość zarówno dzieciom, jak i nam samym. Choć przez kilka godzin byliśmy razem, 
by podzielić się tym, czym możemy najlepiej – fachową pomocą, życzliwością i uśmiechem. Te radosne uśmiechy 
rozpoczęły świąteczny czas.   

Czy wizyta w gabinecie stomatologicznym może być atrakcją?  Wbrew powszechnym opiniom, 
że fotel dentystyczny nie jest wybitnie radosnym miejscem, Fundacja dla Dzieci Vivadental zmienia 
świat na lepsze. Wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia był naszym sprzymierzeńcem. Większości 
święta kojarzą się z rodziną, ciepłem, miłością, prezentami. Nie wszyscy jednak mają rodzinę, nie 
wszyscy doznają ciepła i miłości bliskich.

Zdrowy Uśmiech nie tylko na Święta 
dla Dzieci z Domów Dziecka.
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Serdecznie dziękujemy wolontariuszom Kliniki i Fundacji Vivadental. Byli to: Violetta Szycik, Katarzyna Cupryś, Oktawia 
Zacharek, Sebastian Popis, Konstancja Dmowska, Beata Kurka, Renata Łuczak, Monika Kulesza-Sokołowska, Katarzyna 
Królikowska, Marta Kędzierska, Agnieszka Grzegórska, Marta Siwek, Jerzy Ejmont, Mirosław Kasprzyk, Borys Szycik, 
Jarosław Szycik.  Dziękujemy Ambasadorkom Fundacji – Henryce Krzywonos-Strycharskiej, która była z nami sercem, 
Marcie Pałuckiej oraz zawsze wspierającego nasze akcje Dariuszowi Michalczewskiemu. 

Spotkanie dało Fundacji impuls do rozwinięcia tej formy edukacji i leczenia. W miarę możliwości planujemy w 2017 
roku przeprowadzić cyklicznie spotkania pod hasłem „Uśmiechnięte soboty”, podczas których z bezpłatnych usług 
diagnostycznych i leczniczych oraz porad z zasad higieny stomatologicznej przeprowadzanych w ramach wolontariatu, 
będą mogły skorzystać dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Może dzięki temu częściej będziemy spotykać 
uśmiech, który szczególnie dla nas tak wiele znaczy.  

Jolanta Leśniewska z zespołem wolontariuszy Fundacji. 
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Fundacja dla Dzieci Vivadental powstała w listopadzie 2014 roku, jest zatem młodą organizacją, a młodość ma swoje 
przywileje. Są nimi marzenia, pasja, poczucie „że możemy góry przenosić”.  Aby pomoc była efektywna wymaga oceny, na jakim 
obszarze będzie realizowana, co chcemy zmienić, komu i jak pomóc.  Główne cele Fundacji to budowanie i promowanie 
społecznej świadomości w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, szczególnie stomatologicznej; diagnostyka 
i leczenie stomatologiczne obejmujące dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej 
osieroceniem, nieuleczalną czy ciężką chorobą, niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną. Od roku 2014 
Fundacja przyjęła na leczenie i objęła opieką stomatologiczną już ponad 140 małych podopiecznych. Nieodpłatne 
leczenie finansowane jest głównie z zasobów własnych Kliniki Vivadental. Wśród podopiecznych znajdują się dzieci 
z Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych województwa pomorskiego „Żuławski Słonecznik” w Giemlicach oraz 
w Jeziernikach, jak również z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku.  Z pomocy Fundacji korzystają 
również młodzi pacjenci chorujący na oligodoncję - chorobę genetyczną powodującą brak zawiązków zębów stałych, 
co skutkuje nie tylko brakiem zębów, ale także postępującym zanikiem kości żuchwy i szczeki.  Uwaga Fundacji 
skierowana jest również na potrzeby seniorów, ponieważ pozytywne skutki edukacji stomatologicznej i prawidłowa  
higiena jamy ustnej, ma bezpośredni wpływ na jakość zdrowia całego organizmu, co z kolei buduje dobrostan psycho-
fizyczny, szczególnie ważny w wieku dojrzałym. 

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach oraz analizując potrzeby społeczności lokalnej, w myśl tworzenia 
odpowiedzialności za „Małą ojczyznę”, którą jest dla Fundacji woj. pomorskie, zaplanowano w 2017 roku następujące 
działania realizowane w kilku obszarach:

1. Edukacja z zakresu profilaktyki stomatologicznej  

Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu”
Spotkania poświęcone profilaktyce stomatologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych realizowane 
w wybranych placówkach edukacyjnych na terenie Gdańska. W ramach wolontariatu wspierającego projekt planujemy 
współpracę ze studentami stomatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziałem Gdańskim Polskiego 
Stowarzyszenia Studentów Stomatologii.

Szacowana grupa odbiorców to 450 dzieci i ok 650 dorosłych.

Założenia projektu:

•	 podniesienie świadomości i nabycie umiejętności właściwego dbania o higienę jamy ustnej przez dzieci; 

•	 profilaktyka próchnicy wśród dzieci;

•	 propagowanie ważności konsultacji i przeglądów stomatologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym;

•	 propagowanie zasad higieny i zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców.

Program profilaktyki stomatologicznej dla seniorów „Zdrowy uśmiech w każdym wieku”  
Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia, którego celem jest podniesienie wiedzy 
seniorów w zakresie:

•	 prawidłowej higieny jamy ustnej oraz aktualnych metod leczenia stomatologicznego;

•	 negatywnego wpływu nieleczonych zębów i chorób w obrębie jamy ustnej na organizm i zdrowie człowieka;

•	 znaczenia wczesnego rozpoczęcia dbania o higienę jamy ustnej u dzieci – wnucząt beneficjentów Projektu.

Szacunkowa liczba odbiorców- 250 osób; założenie spotkań cyklicznych. 

„Jeżeli chcesz zbudować okręt, to nie zwołuj ludzi w celu zrobienia planów,
podzielenia pracy, przygotowania narzędzi i wycinania drzew,

lecz naucz ich tęsknoty za bezmiarem morza.
Wtedy zbudują statek sami”.

Antonie de Saint-Exupery
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2. Edukacja i leczenie stomatologiczne

„Uśmiechnięte soboty” – cykliczne spotkania w siedzibie Fundacji z podopiecznymi pomorskich ośrodków 
opiekuńczo-wychowawczych już objętych pomocą oraz dołączenie nowych podmiotów. Podczas spotkań, które 
odbywać się będą w soboty, grupy dzieci i młodzieży będą miały wykonane przeglądy stomatologiczne, leczenie 
najpilniejszych przypadków, ukierunkowanie do dalszego leczenia oraz, co bardzo ważne, wezmą udział w warsztatach 
edukacyjnych poświęconych zasadom właściwej higieny jamy ustnej. Klinika będzie w tych dniach wyłączona lub 
ograniczona w działalności komercyjnej. Zaszczepienie świadomości, że zdrowy, piękny uśmiech ma znaczenia dla 
nas samych, dla naszego wizerunku i wynikających z tego relacji społecznych, jest bardzo ważne dla poczucia własnej 
wartości dzieci, szczególnie z niepełnym poczuciem bezpieczeństwa.

Indywidualny plan leczenia osób chorujących na oligodnocję – leczenie obejmuje całkowitą rekonstrukcję 
uzębienia osób wchodzących w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im 
nigdy nie wyrosną.  Proces leczenia oparty jest o najnowocześniejsze technologie  wykorzystujące komórki macierzyste 
i implanty.  Szacunkowy jednostkowy koszt leczenia oscyluje w granicach 100 tys. zł. 

4. Wolontariat - integracja

Rejs edukacyjno- integracyjny na żaglowcu Gen. Zaruski  – zorganizowany we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem 
Sportu dla 28 osób, podopiecznych oraz wolontariuszy Fundacji z planowanym gościnnym udziałem Mateusza 
Kusznierewicza.  Rejs, zaplanowany na 9 czerwca, ma na celu, poprzez atrakcyjną formę morskiej przygody, pokazać 
uczestnikom urodę żeglarstwa, w przystępny sposób zaangażować do czynnego udziału w obsłudze jednostki podczas 
wyprawy. Pozwoli podopiecznym z domów dziecka na przeżycie wyjątkowej przygody, a wolontariuszom Fundacji na 
nawiązanie relacji z dziećmi i młodzieżą w niecodziennych warunkach wymagających współdziałania i zaufania. Każdy 
z uczestników otrzyma certyfikat udziału w Rejsie. 
 
     

Nawiązując do myśli Antonie de Saint-Exupery, poszukujemy chętnych do budowy statku.  
Ocean możliwości i morze potrzeb widzimy.  Każdy z wyżej wymienionych projektów wymaga wsparcia partnerskiego 
– organizacyjnego czy finansowego.  Fundacja umacnia zdobyte zaufanie społeczne wśród instytucji, firm, osób 
prywatnych. Sprzyja temu historia Fundacji, dotychczasowe dokonania oraz Ambasadorzy:

Fundacja prowadzi działania mające na celu uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego, co już w przyszłym 
roku umożliwi min. przekazywanie 1% podatku na działalność statutową.  Obecnie wszystkie siły kierowane są 
w podjęcie skutecznych kroków pozwalających zrealizować tegoroczne plany. Zapraszamy Państwa do życzliwego 
spojrzenia na potrzeby podopiecznych Fundacji i na opisane możliwości programowej działalności Fundacji. Czy macie 
w sobie tęsknotę i wolę pomagania? Czy zechcecie się przyłączyć? Plany i narzędzia już są. Zapraszamy do współpracy 
i wolontariatu, także lekarzy stomatologów. 

Jolanta Leśniewska
Dyrektor Fundacji 

Fundacja dla Dzieci Vivadental
KRS: 0000529148
REGON: 360097325
NIP: 9571075898
Konto bankowe: 16 1090 2590 0000 0001 2961 3049
Siedziba: Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. 58 346-15-66

www.vivadental.org.pl
e-mail: fundacja@vivadental.org.pl

3. Akcje charytatywne -cel: pozyskanie środków na leczenie podopiecznych Fundacji

Koncert charytatywny „Uśmiech dla dzieci”
3 czerwca, Filharmonia Bałtycka,  zagrają:
w pierwszej części zespół Boogie Boys,
w drugiej, głównej – Grzegorz Turnau w programie 
przekrojowym.  Wydarzenia towarzyszące na foyer 
Filharmonii: aukcja, zabawa fantowa, stanowiska 
charytatywne. Bilety będą dostępne w sprzedaży 
w kasach Filharmonii, w salonach Empik, elektronicznie 
na portalach Ticketpro, kup.bilecik,pl, bilety24.pl 

Drugi Bal Charytatywny „Z Uśmiechem w Życie” 
25 listopada, Europejskie Centrum Solidarności.  
Przewidywana liczba 300 gości. Zaproszenia będą 
dostępne w Fundacji. Wydarzenia towarzyszące: 
aukcje ciche i głośne, zabawa fantowa. Gość 
specjalny.

Uśmiech dla Dzieci

Koncert Charytatywny

Bal Charytatywny 

Z Uśmiechem w Życie

Panie Henryka Krzywonos-Strycharska i Marta Pałucka, Miss World Poland 2015.  

77

76

FU
N

D
A

C
JA

 VIVA
D

EN
TA

L



Czym zajmuje się Fundacja? 
Naszym zasadniczym celem jest poprawa jakości, komfortu życia oraz poczucia bezpieczeństwa osób starszych, 
samotnych i pozbawionych stałej opieki. Zadanie to realizujemy przez teleopiekę – system przywoławczy działający 
w domu podopiecznego 24 godziny na dobę. To bardzo prosty system oparty na analogowej linii telefonicznej, 
składający się z przekaźnika podłączonego do zwykłego gniazdka telefonicznego obok tradycyjnego telefonu 
oraz nadajnika w postaci bransoletki lub wisiorka. Przekaźnik w żaden sposób nie utrudnia ani nie zakłóca 
normalnego korzystania z telefonu. Jeśli nie ma możliwości podłączenia urządzenia do linii analogowej, jest 
również wersja urządzenia gsm. W chwili zagrożenia (upadek, zasłabnięcie, strach, włamanie, pożar) podopieczny 
naciska tylko przycisk na ręku i w ciągu kilku sekund zostaje połączony do Centrum Interwencyjnego. Dzięki karcie 
informacyjnej, którą wcześniej wypełnia podopieczny i wprowadzeniu jej do systemu, przychodzące zgłoszenie 
nigdy nie jest anonimowe. Operator otrzymując zgłoszenie wie kto i skąd dzwoni, jaki jest jego stan zdrowia i jakie 
mogą być w związku z tym zagrożenia. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie, 
sąsiedzi), których w pierwszej kolejności należy powiadomić. Teleopiekun w zależności od powodu zgłoszenia 
powiadamia albo osoby najbliższe, albo odpowiednie służby ratunkowe. 

W zasadzie to samo można uczynić przez telefon.
Statystki pokazują, że 70% upadków w domach, ludzi powyżej 65-go roku życia zdarzą się podczas kąpieli 
w łazience, gdy dostęp do telefonu jest niemożliwy. Ponad 40% osób powyżej 65-go roku życia po upadku 
w domu nie może się samodzielnie podnieść, a więc także dotrzeć do telefonu, aby wezwać pomoc. Ponad połowa 
osób w chwili zagrożenia i stresu nie potrafi wybrać właściwego numeru telefonicznego do służb ratunkowych. 
W sytuacjach zagrożenia, a takimi są na przykład upadek bądź atak, nawet młody i sprawny człowiek traci głowę. 
My zapewniamy poczucie bezpieczeństwa we własnym domu nawet, jeśli jest się osobą zupełnie samotną. 
Przycisk wcisnąć można zawsze, również wtedy, gdy nic się nie dzieje.

Jakie zdarzenia powodują, że otrzymujecie zgłoszenia?
Teleopieka to głównie interwencje w sytuacjach kryzysowych, które są bardzo różne – począwszy od zalania, przez 
brak prądu, po zasłabnięcia lub inne problemy zdrowotne – niepodobna spisać jeden scenariusz postępowania. 
Ważnym ogniwem pomocy są więc nasi teleopiekunowie. Nie tylko dlatego, że pełnią całodobowe dyżury, 
każdego dnia w roku. Muszą być opanowani w sytuacjach krytycznych, a także dostosować dialog do rozmówcy, 
którym najczęściej jest starsza, schorowana osoba. Większość naszych podopiecznych jest bardzo wiekowych, 
powyżej 90 lat, o określonych potrzebach, często to tzw. „więźniowie czwartego piętra” bez windy, dla których 
jesteśmy jedynym kontaktem ze światem zewnętrznym w ciągu dnia. Potrzebna jest tu duża doza empatii, 
wyrozumiałości i umiejętność słuchania. 

Jakaś spektakularna interwencja, która uratowała czyjeś zdrowie lub życie?
Tak naprawdę było ich sporo. Pewnej seniorce chorującej na serce kilkukrotnie uratowaliśmy życie. Udało nam się 
też otworzyć samotną i nieufną osobę na drugiego człowieka. Był to prawie niewidomy mężczyzna, który nie miał 
nikogo, ale nie godził się na przekazanie kluczy do mieszkania sąsiadowi, który mógłby do niego zajrzeć, gdyby 
zaszła taka konieczność. Na skutek jednej z interwencji zaprzyjaźnił się z naszym wolontariuszem, który odwiedzał 
go do końca życia, również w szpitalu.

Praca teleopiekuna to nie tylko reagowanie na nagłe sytuacje. 
Ważne są też tzw. „rozmowy towarzyskie”. Nasi podopieczni czasem łączą się z nami, by z kimś porozmawiać. 
W zależności od osoby, sytuacji czy nastroju rozmowy te bywają krótkie lub długie i niekoniecznie dotyczą 
bolączek życia osoby starszej. Od jednej seniorki sporo dowiedzieliśmy się o powstaniu warszawskim, w którym 
uczestniczyła. Znamy dzieci i wnuki naszych podopiecznych, pozdrawiamy się nawzajem, tworzymy społeczność. 
Część osób podłączonych do teleopieki jest z nami od początku, czyli od 2012 r., można więc powiedzieć, że 
znamy się jak łyse konie. Jedna z naszych pań nazwała teleopiekuna aniołem stróżem i myślę, że to porównanie 
jest trafne. 

DO TEGO, BY DOBRZE SIĘ DZIAŁO,
POTRZEBNE SĄ MŁODE RĘCE I SIWE GŁOWY

Rozmowa z Tamarą Rekowską, p.o. dyrektor Fundacji
Innowacji Wspierających Samodzielność NIEZALEŻNI
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Czy seniorzy sami zgłaszają się do programu? 
Częściej teleopieką interesują się ich dzieci, osoby bliskie, które są bardziej zorientowane w wirtualnej rzeczywistości 
czy nowinkach technologicznych. Jedno z naszych haseł brzmi: „Do tego, by dobrze się działo, potrzebne są młode 
ręce i siwe głowy”. Dzięki nam dzieci i wnuki mają pewność, że ich mama czy dziadek są pod stałą opieką. Warto 
podkreślić, że od 2013r. naszym partnerem jest Miasto Sopot. Już 4 lata za naszym pośrednictwem udostępnia 
teleopiekę 22 podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Zauważacie potrzeby ludzi,
którzy w zasadzie nie potrzebują stałej opieki, ale nie mogą zostać bez opieki. 

Staramy się też uczestniczyć w wyróżnianiu osób, którzy myślą podobnie. W grudniu odbyła się czwarta edycja 
projektu „Bądź dobrym sąsiadem”. Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku nagradzamy 
osoby, które bezinteresownie niosą pomoc starszym i często samotnym sąsiadom. Boże Narodzenie było doskonałą 
okazją. Przygotowaliśmy podarunki świąteczne dla 32 osób wyłonionych przez pracowników socjalnych MOPR: 
16 osób pomagających i 16, którym ta pomoc jest udzielana.

Na jakiej zasadzie wyłaniano nagradzanych?
Pracownicy MOPR rekomendowali do projektu seniorów wraz z zaufanymi sąsiadami, którzy świadczyli nieodpłatne 
usługi sąsiedzkie. Pomoc miała różne oblicza – zakupy, zawiezienie do szpitala, ugotowanie obiadu, sprawdzenie, 
czy wszystko jest w porządku. Takie małe, wielkie rzeczy. W grudniu następuje podsumowanie tej akcji, które 
organizuje nasza fundacja. Prezenty sponsorowane są przez Miasto Gdańsk. Spotkania te, poza upominkowym 
charakterem, mają też charakter edukacyjny. Był m.in. instruktarz udzielania pierwszej pomocy, w tym roku dieta 
dla mózgu pod hasłem „Do czego jest nam potrzebne oleum w głowie”. Dużo rozmawiamy o opiekowaniu się 
drugą osobą, podkreślamy, że pomoc ma działanie dwustronne, przynosi korzyści zarówno potrzebującym, 
jak i tym, którzy tej pomocy udzielają. Często powtarzam, że aby panował ład, trzeba sięgnąć PO MOC. 
POMOC zapewnia spokój.

Z czego utrzymuje się Fundacja?
Poza teleopieką organizujemy różnego rodzaju pikniki, wydarzenia, targi, pokazujemy się w różnych miejscach, 
gdzie staramy się zbierać środki na funkcjonowanie Fundacji. Duży wkład to darowizny. Za każdą złotówkę bardzo 
dziękujemy. Mamy swój program Przyjaźni Seniorom, jesteśmy też na stronie fanimani.pl, dzięki której osoby 
robiące zakupy w internecie mogą nas wspierać – część wartości zakupów przekazywana jest naszej organizacji. 
Darowizny powodują, że możemy podłączać kolejne osoby do teleopieki. 

Macie niesamowitą możliwość zademonstrowania młodym ludziom, na czym polega starość.
Tak, za pomocą symulatora odruchów senioralnych - ja go nazywam po prostu symulatorem starości. To specjalny 
kombinezon i system obciążników, ograniczników na ręce i nogi, a nawet oczy i uszy, który po nałożeniu dodaje 
nam kilkadziesiąt lat. Ma jedną zasadniczą cechę: po jego założeniu już nigdy nie zdenerwujemy się na staruszkę 
powoli wchodzącą przed nami po schodach. Pokazujemy ludziom, dlaczego osoby starsze nie mogą iść szybciej, 
nie widzą, że chcesz ich wyprzedzić, stękają wstając z ławki. Gdziekolwiek pokażemy się z symulatorem, cieszy się 
on ogromną popularnością. Ludzie chętnie go nakładają, by potem zmienić swoje postrzeganie i nastawienie do 
seniorów. 

I właśnie zmiany postrzegania seniorów w naszym otoczeniu sobie życzmy. Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Urszula Markiewicz

Fundację można wspierać wpłacając
darowizny na numer konta:
84 1950 0001 2006 0006 1713 0002

Kontakt z fundacją: tel. 608 389 241
oraz e-mail: biuro@fundacjaniezalezni.pl

Strona internetowa:
www.fundacjaniezalezni.pl
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M
oda nutam

i szyta
Z Martą Nanowską
skrzypaczką
i projektantką mody

rozmawia
Agnieszka Fejfer-Wojeńska

Zawsze podążać za swoim wewnętrznym 
głosem i nie oglądać się na innych

Dusza artystki o wielu pasjach. Co kryje w sobie Marta Nanowska? Czy to muzyka pobudza 
w Pani eksplozję ukrytych zdolności?
 
Muzyka jest w moim życiu od zawsze, praktycznie od poczęcia. Będąc jeszcze częścią mojej 
mamy w stadium prenatalnym, kiedy grała na fortepianie, czy późniejszy dziecięcy ciągły 
kontakt ze sztuką, były dla mnie naturalnym zjawiskiem. Dążenie do tworzenia czegoś 
z niczego stało się dla mnie sensem życia. Właściwie odkąd pamiętam coś kombinowałam, 
układałam, plotłam, wyszywałam. Byłam małym, kreatywnym dzieckiem, co później moja 
mama recenzowała "z majtek sukienkę robiła". Poczucie tego zadowolenia z tworzenia 
nawet z małych rzeczy, wzbudzały szeroko pojętą dziecięcą twórczość w babcinej kuchni, 
gdzie mogłam paskudzić mąką do woli. Teraz, kiedy postanowiłam dopełnić moją twórczą 
drogę i zająć się ubraniami - własną marką stwierdziłam, że można to naturalnie połączyć - 
twórczość w kreowaniu muzyki z kreowaniem wizerunku innych kobiet. Pasja do tworzenia 
była we mnie od zawsze.
 
Projektowanie odzieży to efekt potrzeby czy zapotrzebowanie na tworzenie?
 
Oczywiście efekt potrzeby, jeśli mówimy o moich kreacjach scenicznych. Kostium sceniczny 
dla artysty kojarzony jest z przykurzonym, epokowym, teatralnym wizerunkiem albo 
staje się synonimem czegoś nienaturalnego – przerysowanego, tandetnego. Śpiewaczki 
operowe, które podpatrywałam od najmłodszych lat stały się dla mnie inspiracją do 
stworzenia sukien w stylu haute couture. Doszłam do wniosku, że nie ma przeszkód ku 
zaprezentowaniu siebie na scenie w oparciu o najnowsze trendy mody podpatrzone gdzieś 
na europejskich wybiegach. Problem pojawił się w dostępności takich kreacji w Polsce, 
co stało się początkiem stworzenia mojej kolekcji sukien scenicznych w sposób przemyślany 
i konsekwentny.
 
Muzyka jest Pani rytmem...
 
Tak, a odzież stała się niewyjaśnioną pasją. Poczułam to w latach dziewięćdziesiątych, 
kiedy otrzymałam pierwszego Vouge’a i na podstawie magazynu stworzyłam swoje 
pierwsze artystyczne jeansy oblane farbą. Kontakt tych moich spodni z rzeczywistością 
i społeczeństwem był niestety drastyczny. Założyłam je jeden raz, niektórzy mówili, 
że o jeden raz za dużo. Natomiast nauczyłam się wtedy jednego, żeby nie oglądać się 
na innych, nie rezygnować ze swoich marzeń, by podążać drogą, którą objęło się za cel. 
Te spodnie z Vouge’a za parę lat były obiektem pożądania każdej dziewczyny. Morałem 
płynącym z tej historii jest przekonanie, by zawsze podążać za swoim wewnętrznym 
głosem i nie oglądać się na innych. A spodnie i Vogue’a trzymam do dziś, tak na wszelki 
wypadek, gdybym zwątpiła w swoja intuicję.
 
Piękna kobieta realizująca swoje pasje i marzenia. A to, jak rozumiem, dopiero początek...
 
Ja nigdy nie postrzegałam siebie jako kobiety atrakcyjnej. Szkołę życia dostałam już 
jako nastolatka, gdzie absolutnie byłam osobą przezroczystą, nieustannie zabiegającą 
o aprobatę rówieśników. Emanowanie pięknym wnętrzem stało się dla mnie wyznacznikiem 
przeniesienia tego piękna na zewnątrz. Patrząc z perspektywy czasu na siebie dziś i sprzed 
piętnastu lat, widzę tę samą dziewczynę, może trochę bardziej pewną siebie. Ważnym jest 
to kiedy odzież podkreśla nas, naszą osobowość, a nie strój o określonej wartości wypisanej 
na metce. Nasze piękno, piękno każdej kobiety jest w nas.
 
Eksplozja Pani pasji to chęć do pokazania siebie. Co jeszcze kryją Pani plany?
 
Jestem nieustannie namawiana do stworzenia kolekcji dla panów. W marzeniach mam 
ciągle Marantha Home, czyli rzeczy zupełnie wyjątkowe, które poprawią nam nastrój 
w domu.
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Skąd Pani czerpie inspiracje? Czy to właśnie muzyka powoduje pewne nastroje oraz pobudza do tworzenia sztuki 
użytkowej jaką jest odzież czy meble?
 
Bardzo lubię obserwować, dzięki graniu zwiedziłam praktycznie cały świat, dało mi to niesamowitą możliwość 
poznania, dotknięcia różnorodności. Zawsze staram się szukając inspiracji czy pomysłu, wcielać się w drugą 
osobę. Zastanawiam się co kobieta, dla której tworzę odzież może oczekiwać, czego może jeszcze szukać mając 
tak naprawdę wszystko na wyciągnięcie ręki. Zawsze kieruję się potrzebami innych, łącząc to z niewykorzystanymi 
możliwościami rynku, które sama silnie odczuwam. Jestem muzykiem, ale bardzo lubię historię sztuki, fascynuję 
się architekturą. Wszystko się ze sobą łączy, style w architekturze wraz z tendencjami w malarstwie, w muzyce. 
Moja ostatnia kolekcja, którą zaprezentowałam w Warszawie i Trójmieście to "Skromność piękna" i w nazwie, 
i w rzeczywistości. Starałam się zawrzeć w niej cechy impresjonistyczne i w kolorystyce i formie ubrań. Muzyka, 
którą skomponowałam do tego pokazu jest próbą przeniesienia miękkich linii, ilustracyjności, impresjonizmu na 
dźwięki. Lubię, kiedy wszystko się z sobą łączy, pasuje do siebie, tworząc spójną całość. Myślę, że tylko tak mogę 
zainteresować wymagającą kobietę i rynek, który tak bardzo czasami przesycony jest masową bylejakością.
 
Marantha to odzież skierowana do odbiorcy klasycznego czy bardziej do zamkniętego świata artystycznego?
 
Myśląc o zapotrzebowaniu rynku modowego wzięłam pod uwagę potrzebę różnorodności, dlatego też są dwie linie 
każdej kolekcji: haute couture stroje na wielkie gale, dla artystek scenicznych, oraz kolekcja Ready to Wear z zachowaniem 
reguł biznesowych czy na oficjalne spotkania. Rozpoczęłam prezentację marki publicznie w marcu tego roku w Hotelu 
Hilton pokazem kolekcji Neura. Była to kolekcja retrospektywna moich kolekcji haute couture oraz kolekcja wiosna-
lato. Potem był pokaz w ogrodach Sofitel Grand Hotel. Punktem przełomowym dla mojej marki była prezentacja 
sukien wraz z biżuterią moich przyjaciół, Elizy i Krzysztofa Bondaruk na pokazie otwierającym Białystok Fashion Week . 

Pokaz "Skromność piękna" zaprezentowany we wrześniu tego toku w Warszawie odbył się także w październiku 
w Trójmieście. Planuję cykliczność dwóch kolekcji w roku oraz myślę sobie, że cudownie byłoby tworzyć 
limitowane pre kolekcje. Koncepcja Maranthy to niepowtarzalność krojów i materiałów, maksymalnie po 3-4 sztuki 
dla każdego wzoru.
 
Jak wyobraża sobie Pani kobietę, dla której projektuje? Kim jest Pani odbiorca?
 
Z jednej strony to kobieta pewna siebie, świadoma swojej wartości, nie godząca się na masowość konfekcyjną. 
To kobieta szukająca komfortu i ponadczasowości, odzieży dobrze odszytej, wykonanej z doskonałych materiałów. 
Druga kobieta, to ta troszkę może zagubiona, czująca się nieatrakcyjnie, która nie wierzy w siebie. Myślę sobie, że 
kiedyś sama taka właśnie byłam. I zdaję sobie sprawę, jak ważne jest, by pokazać takiej kobiecie odpowiednią 
drogę, wskazać że piękno które skrywa można wydobyć i odpowiednio podkreślić. Chciałabym dotrzeć z moją 
marką do pań, które nie czują się atrakcyjne. Wiem, że pewność siebie i poczucie własnej siły jest bardzo ważne 
w życiu każdej z nas.
 
Proszę opowiedzieć więcej o Marantha Home…
 
Meble to druga moja pasja, parę projektów mam już za sobą. Elementy domowe to energia wokół siebie, sposób 
na harmonijne życie. Mam paru architektów, z którymi rozpocznę niedługo współpracę. Marantha Home to 
elementy, które w jednolitej przestrzeni spowodują akcent artystyczny, aby np. biurka czy stoły tworzyły spójność 
z linią zapachową świec mojego autorstwa. Aby cały świat Marantha był pewnym sposobem na życie. Aby sztuka 
przenikała przez życie każdego z nas, nawet poprzez produkty użytkowe.
 
Często Pani uczestniczy w akcjach charytatywnych?
 
Całe życie oddaję swoją twórczość innym, tworzę dla ludzi. W ostatnim czasie otrzymałam tyle dobroci i tyle 
bezinteresownej pomocy, że chciałabym ofiarować również coś od siebie. Jako muzyk od zawsze uczestniczyłam 
w projektach charytatywnych. Jeśli chodzi o modę to współpracuję z Fundacją Pankracy oraz Fundacją dla dzieci 
Vivandetal. Jeśli mogę podzielić się z innymi tym, co robię, pozytywną energią i nadzieją na szczęście, to jest to dla 
mnie kwintesencją sensu mojej twórczości.
 
Lubi Pani dzielić się sobą i swoją sztuką?
 
Lubię... chyba po to zostałam muzykiem, po to tworzę. Staram się, żeby poprzez moją sztukę płynęła prawda, 
autentyczność mojej osoby. Myślę, że odbiorca wyczuwa tą autentyczność. Wiele razy zdarza mi się po koncercie 
usłyszeć tyle ciepłych słów, ciągle mnie to onieśmiela.

O czym marzy tak wyjątkowa artystka?
 
Marzę o wakacjach w ciszy, by móc 
kontemplować swój wewnętrzny 
głos. Każdy muzyk po cichu kocha 
świat ciszy. Muzykę mam w sobie. 
Polecam utwór Johna Cage’a -” 4;33” 
często opisywanego jako „cztery 
i pół minuty ciszy”. Za każdym razem 
wyjątkowym w swój specyficzny 
sposób. Marzę by Marantha była 
właśnie tak niepowtarzalna.
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Rozmowa z Panem Jakubem Jaworskim,
Zastępcą Dyrektora Zarządzającego
Porsche Centrum Sopot,
Auto Lellek Group 

Rozmawiała:
Agnieszka Fejfer-Wojeńska
Vivamedia

Technologia przyszłości marki Porsche.

Dlaczego samochód marki premium sprzedaje się w czasach kryzysu?
Jaki jest wynik sprzedaży Centrum Sopot – czy to prawda, że w 2016 roku sprzedaliście najwięcej Porsche w Polsce?
Zjawisko to jest bardzo interesujące biorąc pod uwagę obecną sytuację społeczno-ekonomiczną. Dobra 
luksusowe, w tym samochody klasy premium, to towary wielce pożądane. Wielka trójca: BMW, Audi 
i Mercedes to marki, które w 2016 roku zanotowały niemalże dwucyfrowy wzrost w ilości rejestracji nowych 
pojazdów. Porsche również znajduje się w tym elitarnym gronie. To dosyć zaskakująca tendencja. Popyt na 
ekskluzywne czy sportowe samochody często przewyższa podaż, co jest zjawiskiem absolutnie fascynującym.  
Rzeczywiście rok 2016 był dla nas rekordowym pod kątem sprzedaży i wyników serwisu. Na przestrzeni ostatnich 
5 lat udało nam się niemalże potroić nasze wyniki sprzedażowe. To skutek konsekwentnie realizowanych strategii 
średnio i długoterminowych. 

Porsche Centrum Sopot odniosło sukces, na który zapracował cały zespół. Uśredniając możemy powiedzieć, 
że sprzedajemy ponad jeden samochód dziennie. 

Jesteśmy również pionierem w sprzedaży samochodów Porsche Approved, czyli samochodów używanych 
z gwarancją.

Jako jedyne Porsche Centrum w tej części Europy posiadamy odrębny, dedykowany salon Porsche Approved, 
a wyniki sprzedażowe osiągane przez ten dwuosobowy zespół zostały dostrzeżone w strukturach Porsche Central 
and Eastern Europe. W tym wypadku to my stanowimy benchmark dla pozostałych Porsche Centrów.

Samochód dla współczesnego Bonda? Kim jest nabywca marki Porsche?
Trudno jednoznacznie sprecyzować, kim jest współczesny nabywca samochodu Porsche, gdyż portfolio 
naszych modeli jest już na tyle szerokie, że docieramy do coraz szerszej grupy odbiorców. O ile kiedyś można 
było wyrysować uśredniony obraz właściciela Porsche, dzisiaj nie jest to już zasadne. W tej chwili naszą paletę 
modeli rozpoczyna najmłodsze dziecko Porsche Macan,miejski crossover, którego cena rozpoczyna się już od 230 
tys zł, mamy także dużego SUVa Cayenne, który jako samochód utylitarny cieszy się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród przedsiębiorców jak i rodzin. Na czele palety niezmiennie stoi absolutnie sportowe 911, które 
jest naszym flagowym modelem. Mamy również w swojej ofercie samochody sportowe Boxster oraz Cayman, 
a całość zamyka komfortowa limuzyna Panamera. Przekrój nabywców samochodów Porsche jest naprawdę 
szeroki, dlatego mówienie o stereotypowym nabywcy samochodu Porsche byłoby dużym uproszczeniem. 
Najwięcej na polskim rynku sprzedaje się modeli Macan i Cayenne. Co ciekawe i paradoksalne, temu drugiemu  
w momencie światowej premiery niewielu wróżyło jakikolwiek sukces sprzedażowy. Patrząc globalnie na sprzedaż 
samochodów marki Porsche, popyt na kultowy model 911 utrzymuje się niezmiennie na wysokim poziomie. 

Co wyróżnia zastosowane technologie w samochodach marki Porsche?
Porsche to dość specyficzna marka - od zawsze wierna jest swoim sportowym korzeniom To co Porsche kultywuje 
i przekazuje w każdym kolejnym modelu to „sportowe DNA”. To elementy zaczerpnięte z motor sportu, które 
znajdują zastosowanie w użytkowej technologii dnia codziennego i to w samochodach, które w pierwszej 
ocenie od motor sportu mogą wydawać się odległe. Marka Porsche tworzy samochody, którym przyświeca hasło 
„najbardziej sportowych samochodów w swoim segmencie”. Nawet w przypadku tak komfortowej limuzyny, 
jaką jest Porsche Panamera, w niemal każdym elemencie możemy znaleźć echa sportowej tradycji i dziedzictwa 
Porsche. Z jednej strony mamy absolutną innowacyjność, rozwiązania technologiczne, które wytyczają nowe 
trendy w motoryzacji, a z drugiej strony widzimy bezpośrednie nawiązania do motoryzacyjnej popkultury, do 
ikon typu Porsche 911, które w świadomości miłośników motoryzacji budzą jak najlepsze skojarzenia. Porsche 
konsekwentnie czerpie garściami ze swoich doczasowych dokonań i łączy je w odważny sposób z innowacyjnymi 
formami, nierzadko wyprzedzając obowiązujące trendy.
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Porsche świętuje globalny debiut zupełnie nowej odsłony luksusowego modelu Panamera.
Jak wygląda najnowsza odsłona projektu nowej generacji? Jakie zastosowano technologie, design i silnik?

W roku 2016 na światowe rynki trafiła Panamera drugiej generacji. Samochód ten swoją ogólnopolską premierę 
miał 11.09.2016. Model niesłychanie ciekawy, który łączy absolutny komfort z koncepcją najbardziej sportowego 
samochodu w swojej klasie. Jest dowodem na to, że marka potrafi kultywować sportowe DNA Porsche w każdym 
swoim modelu. 

Nowemu Porsche Panamera przyświeca hasło: "Odwaga. To co wyróżnia zwycięzców". 

Odwaga przybrała tu formę sportowego samochodu, który jest jednocześnie flagową limuzyną. Nowa, delikatna 
linia, jakże różna od typowych limuzyn o charakterze pomnikowym. Nowa Panamera ma lekkość i wyrafinowany 
design. Obecnie oferujemy trzy nowe jednostki napędowe:
Porsche Panamera 4S o pojemności 2,9 l i mocy 440 KM
Porsche Panamera 4S Diesel, 4 l V8, o mocy422 KM
oraz Panamera Turbo , 4l V 8 o mocy 550 KM

Porsche Advanced Cockpit, to całkowicie nowe i przeprojektowane wnętrze o wyjątkowej ergonomii, powalające 
swoją estetyką, o interfejsie typowym dla tableta czy smartfona.

Jak sterować samochód zdalnie smartfonem? Kolejna generacja systemu multimedialnego Porsche 
Communication Management (PCM 4.1) oferuje niedostępne wcześniej, inteligentne funkcje z zakresu łączności 
– cyfrowe i internetowe.

Rzeczywiście Porsche oferuje nowe opcje Porsche Connect i Car Connect. Są to rozwiązania, które pomagają 
połączyć wybrane funkcje samochodu z naszym smartfonem.

Załóżmy, że zapisujemy sobie w naszym smartfonie spotkanie biznesowe. Po zsynchronizowaniu z PCM (Porsche 
Communication Management), nawigacja w samochodzie doprowadzi nas do celu, wybierze najszybszą trasę 
omijając korki (pracując w oparciu o informacje o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym oraz Google Street 
View), po drodze będziemy mogli sprawdzić ceny paliwa na stacjach benzynowych, na docelowym parkingu 
sprawdzimy dostępność wolnych miejsc, w wybranej restauracji możemy dokonać rezerwacji stolika, a także 
sprawdzić rozkład lotów czy połączeń kolejowych. System może także na głos odczytać wiadomości tekstowe. 
A wszystko to w sposób przyjazny użytkownikowi i intuicyjny.

Możemy również połączyć się i uzyskać kontakt ze swoim samochodem za pomocą usługi Car Connect i sprawdzić 
zdalnie np. stan naładowania akumulatora, czy zamknęliśmy drzwi lub ustawić temperaturę wewnątrz pojazdu. 
System ten w razie kolizji automatycznie nawiąże połączenie z pomocą medyczną.

Porsche wykonało także pierwszy krok w stronę autonomicznej jazdy wprowadzając system Porsche InnoDrive. 
Jest to system, który w oparciu o adaptacyjny tempomat, nawigację i sygnały pochodzące z rejestratora video 
i czytnika znaków, utrzymuje zadaną prędkość w inteligentny sposób – bierze pod uwagę ukształtowanie drogi, 
wzniesienia, kąt zakrętów, ograniczenia prędkości oraz czekającą nas trasę w oparciu o nawigację aż do 3 km 
w przód.

Panamera jest obecnie najszybszym na świecie samochodem z silnikiem Diesla...

Tak, najszybszym seryjnie produkowany samochodem z silnikiem diesla: 422 konie mechaniczne z silnika V8 
o pojemności 4l, 850 Nm momentu obrotowego, 4,3 sekundy do setki. Udało się zdetronizować najszybsze do tej 
pory Audi R8 z 6l silnikiem V12. 

Panamera 4S diesel to limuzyna z napędem na cztery koła, dwusprzęgłową, ośmiobiegową automatyczną 
przekładnia PDK i tylną osią skrętną.

Nowa jednostka napędowa zbudowana jest w oparciu o koncepcję „with the hot sides inwards” – dzięki temu 
konstrukcja silnika jest bardziej kompaktowa, co pozwoliło obniżyć środek ciężkości, co wpływa korzystnie na 
właściwości jezdne.

Samochód napędzany entuzjazmem. Jaka jest hybryda w wykonaniu Porsche?

Marka Porsche działa wielowymiarowo, jeśli chodzi o napędy przyszłości. Udoskonala silniki benzynowe 
i wysokoprężne, ale wprowadza jednocześnie samochody hybrydowe oraz napędy całkowicie elektryczne.

Historia hybryd w Porsche, co może wydać się zaskakujące, jest bardzo długa. Ferdynand Porsche zaprezentował 
światu swoją hybrydę już w roku 1900 na Targach w Paryżu.

Zarówno Panamera pierwszej generacji oraz Cayenne drugiej generacji oferowały napędy hybrydowe w oparciu 
o koncepcję E-Mobility.

Obecnie, Porsche poszło o krok dalej i w przypadku nowej Panamery oferuje hybrydę o sportowych osiągach. 
Tu dualistyczne podejście pozwoliło stworzyć samochód ekonomiczny, który za priorytet ma dbałość o środowisko 
naturalne, ale to wciąż sportowe Porsche bazujące na koncepcji E-Performance.

Nowa Panamera 4 E-Hybrid to samochód, który na napędzie czysto elektrycznym jest w stanie przejechać nawet 
51 km, jego prędkość maksymalna to 140km/h (napęd elektryczny), a całkowite naładowanie tego samochodu 
zajmuje 2,5h. 

Kolejny kierunek to samochody o napędzie stricte elektrycznym.

Z wielkim podekscytowaniem oczekujemy na samochód absolutnie wyjątkowy: 
Porsche Mission E.
Napęd tylko elektryczny, prędkość powyżej 250km/h, ponad 600 KM mocy, 3,5 sekundy do setki, zasięg powyżej 
500km, a czas ładowania poniżej 15min. Brzmi jak opis pojazdu przyszłości? A jednak, ta przyszłość jest już 
namacalna ma całkowicie obłędną formę. Jestem przekonany, że będzie to kolejny krok milowy w motoryzacji, 
który ponownie przypadnie w udziale marce Porsche.
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Internet w Polsce
- skad przyszedl,
dokad zmierza?

Początki Internetu na świecie 
sięgają lat 60’ ubiegłego wieku, ale na dobre zaczął on funkcjonować dopiero pod koniec lat 
80’. Przez ponad 30 lat zdążył stać się narzędziem codziennego użytku. Bawi i uczy. Zbliża ludzi. 
Ale także oddala ich o siebie. Znane jest powiedzenie – w sieci masz wielu przyjaciół, ale żadnego 
prawdziwego.

Zapewne niewielu z nas nie wie, że pierwotna koncepcja Internetu została stworzona w Stanach 
Zjednoczonych na potrzeby militarne w czasach zimnej wojny. Już wtedy transmisja danych 
uważana była za kwestię kluczową. Krokiem milowym w rozwoju okazał się zaś eksperyment 
akademicki na uniwersytecie UCLA (Kalifornia). W ramach doświadczeń zrezygnowano z pomysłu 
budowy sieci zasilanej przez 1 komputer centralny, na rzecz sieci, tzw. rozproszonej. Oznaczało to, 
że nawet w przypadku uszkodzenia jednej z części sieci, mogłaby ona wciąż funkcjonować, co 
z punktu widzenia strategii militarnej miało wartość fundamentalną. 

Pomimo sukcesów badawczych, Internet został wprowadzony do amerykańskiej armii dopiero 
w 1983 roku. To wydarzenie zdynamizowało jego rozwój i nadało mu popularności. Szybko stał się 
technologią cywilną. Z czasem Internet zaczęto używać na wyższych uczelniach, a w końcu z jego 
możliwości zaczęły korzystać osoby prywatne, a później także firmy i przedsiębiorstwa. 

Internet w Polsce
zadebiutował 17 sierpnia 1991 roku. Wtedy to Rafał Pietrak, pracownik Wydziału Fizyki UW, wysłał pierwszego 
e-maila w protokole TCP/IP. Ta historyczna transmisja odbyła się z budynku Wydziału Fizyki UW z ul. Hożej 74 
przez Centrum Informatyczne UW (pokój nr 3 CIUW) do Kopenhagi.  W następnym roku, dzięki pierwszemu 
dostawcy firmie ATM SA, Internet odkryli pierwsi polscy użytkownicy. Wcześniej jeszcze, 15 lutego 1990 roku, 
organizacja COCOM zniosła ograniczenia związane z technologiami komputerowymi dla Polski i innych krajów 
bloku wschodniego, który w tym czasie przestał istnieć. COCOM - Coordinating Committee for Multilateral Export 
Controls, czyli Komitet Koordynacyjny Wielostronnej Kontroli Eksportu skupiający USA i wysokorozwinięte kraje 
Europy Zachodniej, Japonii i Australii, nakładał embargo na przepływ zawansowanych technologii.   

Początkowo, co oczywiste, chętnych na usługi internetowe było niewielu, jednak pod koniec XX wieku liczba 
użytkowników urosła do 3 mln, zaś w 2015 wyniosła już 25,7 mln (66,8%). Jest to spora liczba, szczególnie, gdy 
pod uwagę weźmie się strukturę wiekową ludności w Polsce, według której w naszym kraju żyje obecnie około 
29,6 mln ludzi w wieku od 6 do 65 lat. 

Telefonia mobilna 
Jako komplementarne rozwiązanie, rozwijała się równolegle. Z początku użytkownicy 
przenośnych telefonów musieli liczyć się ze sporymi rachunkami za rozmowy. Wszak świat znał 
już od dawna praktycznie bezpłatną pocztę e-mail, jednak forma korespondencji była wtedy 
dosyć toporna, jeżeli miało się zamiar odbyć luźną pogawędkę z przyjacielem o niczym.  

Kwestią czasu było stworzenie narzędzia, służącego do sprawnej komunikacji. W ten sposób 
powstały komunikatory internetowe, przystępne dla użytkowników i pozwalające na ciągłą 
oraz, przede wszystkim, szybką, a następnie mobilną,  wymianę informacji. 

Gadu-Gadu 
to najbardziej bodaj rozpoznawalny program tego typu w Polsce, który został stworzony 
przez Łukasza Foltyna. Komunikator zaraz po wprowadzeniu cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Już w dniu oddania do użytku (15 sierpnia 2000 r.) w bazie danych 
zarejestrowało się 10 000 użytkowników. Osobom, korzystającym z Gadu-Gadu do gustu 
przypadła prostota obsługi oraz niezliczona ilość tzw. emotikonów, czyli obrazków wyrażających 
emocjonalne nastawienie wiadomości. Użytkownicy z pewnością jeszcze długo będą pamiętać 
charakterystyczny dźwięk, towarzyszący przychodzącej wiadomości… 

Mgr inż. Filip Szycik
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Skype 
mający premierę w roku 2003 cieszy się dotąd równie sporym uznaniem . To kolejny krok na drodze  internetowych 
konwersacji. Rozszerzeniem w stosunku do pozostałych komunikatorów okazała się możliwość prowadzenia 
video-rozmów. O powodzeniu Skype’a w naszym kraju niech świadczy fakt, iż w 2008 roku liczba użytkowników 
programu wynosiła 4 mln, co stawiało Polskę na 3 miejscu, zaraz po USA i Chinach, pod względem popularności 
na świecie. Dane z 31 grudnia 2010 mówią, że Skype miał na tamtą chwilę ponad 663 miliony zarejestrowanych 
użytkowników. 

Skype zdecydowanie zbliżył ludzi. Video-rozmowy na znaczną odległość, w tym zagraniczne, stały się możliwe. 
Z pewnością większość osób pracujących w obcym państwie używało tego komunikatora w celu połączenia 
z utęsknioną rodziną. 

Choć twórcy programu osiągnęli już wiele, to Skype nieustannie ewoluuje, dając użytkownikom coraz więcej 
udogodnień. Program można już pobrać w formie aplikacji mobilnej, a od niedawna istnieje także możliwość 
prowadzenia grupowych rozmów wideo, czyli wideo-konferencji.

Facebook 
to jednak absolutny lider portali społecznościowych, tzw. social media. Serwis ten pozwala nie tylko na 
komunikowanie się pomiędzy użytkownikami, ale pozwala również na swego rodzaju autoprezentację, poprzez 
utworzenie profilu, a także mikrobloga, poprzez publikowanie postów. 
Co ciekawe, początkowo twórcy Facebooka, grupa studentów Uniwersytetu Harvarda na czele z Markiem 
Zuckenbergiem, mieli wizję stworzenia portalu dla studentów, dzięki któremu możliwa byłaby wymiana 
informacji oraz przedłużanie zawartych podczas studiów znajomości. Zaledwie po 2 tygodniach funkcjonowania, 
aż 2/3 studentów posiadało konto w serwisie. Widząc niesamowity potencjał, autorzy zdecydowali się na szybką 
ekspansję portalu, nie ograniczając się jedynie do murów uczelni. 

Facebook zdobył świat. 
jest dość śmiałą tezą, ale…w 2015 roku użytkowników portalu było już 1,5 mld, logujących się przynajmniej raz 
w miesiącu, a niemal 1 mld, logujących się codziennie. Oznacza to, że z portalu każdego dnia korzysta co siódma 
osoba na świecie. W Polsce zaś liczba użytkowników Facebooka wynosi 13,7 mln, z czego aż 6 mln to osoby 
w przedziale wiekowym 13-25 lat. 

Idąc z duchem rozwoju telefonii mobilnej, od pewnego czasu Facebook dostępny jest w formie aplikacji 
mobilnych, na smartfony i tablety. Jaki radzi sobie ów aplikacja? Wśród wszystkich programów dostępnych na 
system iOS stanowi nr 1 w liczbie pobrań, zaś na system Android znajduje się w pierwszej 5. Warto dodać, że 
w celach prowadzenia czatu w ramach korzystania z programu, wprowadzono osobną aplikację o nazwie 
Facebook Messenger, która również zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach.

Co więcej, coraz częściej konta na portalu zakładane są w celach komercyjnych. Prywatne przedsiębiorstwa 
bardzo chętnie korzystają z okazji, aby dotrzeć do potencjalnych klientów, mając oczywiście na uwadze ilość 
osób, które skupia społeczeństwo Facebooka. Tak więc, poza stronami mniejszych firm, czy mniej znanych marek, 
łatwo znaleźć można także afisze największych korporacji.
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Sukces Facebooka nie polega jedynie na niesamowitej popularności. W 2014 roku spółka akcyjna Facebook 
zaliczyła zysk netto na poziomie niespełna 3 mld dolarów, zaś aktywa spółki wyceniane są na ponad 40 mld 
dolarów, do czego dochodzi również kapitał własny na poziomie 36 mld dolarów. Obecnie Facebook zatrudnia 
także ponad 9000 pracowników. Stawia to firmę w grupie najbardziej wydajnych na świecie.

Przy okazji, warto również wspomnieć o polskim odpowiedniku Facebooka, który przez pewien czas cieszył się 
niesamowitym wręcz uznaniem. W ciągu 4 lat działalności, w 2010 roku, na portalu nasza-klasa.pl istniało około 14 
mln kont, zatem nieco więcej, niż obecnie wynosi wynik Facebooka. 

Instagram i Snapchat 
To aplikacje, które ostatnimi czasy zrobiły prawdziwą furorę. Są oparte na nieco innej formie komunikacji. 
To portale społecznościowe, popularne zwłaszcza wśród młodzieży, na których użytkownicy prześcigają się 
w dokumentowaniu swojego życia, wstawiając niezliczone ilości zdjęć. Okazało się też, że korzystając z tych 
aplikacji, można zarabiać pieniądze. Bardzo często da się zauważyć, jak bardziej znani użytkownicy, posiadający 
wielu tzw. followersów, reklamują różnorodne produkty, od odzieży po przedmioty codziennego użytku, czy też 
gadżety. 

Vlog 
to blogi w wersji wideo. Możliwość takiej formy aktywności daje serwis YouTube, czyli największy w Internecie 
serwis skupiający prywatne nagrania. Publikacja odbywa się całkowicie bezpłatnie, a konto sprzężone jest 
z kontem pocztowym na G-mailu, cieszącym się również sporym powodzeniem. 

Zamieszczane filmu typu vlog należą do bardzo często oglądanych, jednakże istnieją przeróżne kanały o rozmaitej 
tematyce. Krótko mówiąc, każdy może znaleźć coś dla siebie.

youtube.com 
regularnie odwiedza zdecydowana większość internautów w Polsce i na świecie. Dostrzegając potencjał 
biznesowy, polskie firmy coraz częściej reklamują się w formie kilkunastosekundowych wstawek, umieszczanych 
przed docelowym filmem, który wybrał widz.

Co ciekawe, YouTube nagradza pieniężnie użytkowników w zależności od osiągnięcia pewnego poziomu 
wyświetleń ich filmów. 

Internet wciąż ewoluuje
i nieustannie uzależnia nas. Powoli stajemy się jego niewolnikami. Jak ślepe owce wrzucamy do niego wszystko co 
się da, zdjęcia, reportaże z wakacji, informacje o rodzinie, co lubimy robić, co jemy, kto jest naszym przyjacielem... 
Internet więc wie i często nas informuje, w ile czasu dojedziemy do pracy, gdzie są sklepy w których lubimy robić 
zakupy,  co najlepiej oglądać w kinie i wiele jeszcze innych informacji. Jest jedno fundamentalne pytanie – czy te 
informacje są bezpieczne?  Bo w Internecie wszyscy mogą mieć do nich dostęp. A jeśli bezkrytyczni użytkownicy 
nawigacji satelitarnych lądują w czarnych dziurach, to czy warto równie bezkrytycznie ufać wszystkiemu co 
znajdzie się w Sieci i jej samej?
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Pierwszy Bal Charytatywny Fundacji dla dzieci Vivadental pod hasłem „Z Uśmiechem w Życie”, 
zgromadził w sobotni listopadowy wieczór blisko 300 Gości, którzy przybyli do Sheraton Sopot 
Hotel w jednym celu, pomóc podopiecznym Fundacji. 

W Balu udział wzięli Przedstawiciele Władz Samorządowych, Organizacji Gospodarczych, 
Uczelni Wyższych, Mediów, Posłowie, Artyści, Sportowcy, Dziennikarze, Przedsiębiorcy i wielu 
sympatyków Fundacji dla Dzieci Vivadental. Dostojny patronat honorowy i medialny, stanowi 
potwierdzenie istotności i skali potrzeb realizowanych przez Fundację, a zarazem oczekiwań 
związanych z jej działalnością.  
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Program Balu był bardzo bogaty i obfitował w wiele niespodzianek, które kreowali także sami goście. Fantastycznej 
zabawie sekundował Tomasz Podsiadły, który tradycyjnie popisał się mistrzowską konferansjerką. Wieczór okazał 
się zbyt krótki, aby unieść miriadę ciepła i pozytywnych emocji, jakie towarzyszyły wszystkim już od momentu 
jego ogłoszenia. 

Akurat tyle, aby rozpalić ognisko pod kolejnym Balem…
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Celem Balu zebranie środków na sfinansowanie kompleksowego leczenia trojga podopiecznych Fundacji 
Vivadental, którzy są dotknięci wrodzonym mnogim brakiem uzębienia oraz współtowarzyszącym znaczącym 
zanikiem tkanki kostnej. Wczesne podjęcie leczenia tego niezwykle uciążliwego schorzenia, wymagającego 
udziału specjalistów z wielu dziedzin stomatologii, pozwala na rekonstrukcję kości i kompletną odbudowę 
brakującego uzębienia oraz pełne przywrócenie prawidłowej funkcji i estetyki narządu żucia. 

To właśnie uśmiech i radość zdominował Bal i jego znakomitych uczestników. Nikt chyba nie przypuszczał, że 
tak banalny i akceptowany społecznie wydawać się mogło problem, jak brak uzębienia, spotka się z tak wielkim 
zrozumieniem i życzliwością, z determinacją i chęcią pomocy… 
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Bal rozpoczęła gdańska skrzypaczka, kreatorka mody i prestidigitatorka, Marta Nanowska, która towarzyszy 
Fundacji w najważniejszych wydarzeniach. Jej arcypiękna interpretacja Piątego Elementu inkrustowana obrazami 
kosmosu, wprowadziła wszystkich w niezwykły nastrój pogody ducha, sensu życia i nadziei. 

Gości powitali gospodarze wieczoru, Violetta i Jarosław Szycik.  Przedstawili 
Fundację, ideę jej powołania oraz imponujące rezultaty dwuletniego 
zaledwie okresu działalności. Film o działalności Fundacji wzruszył Gości 
i ukazał ogrom potrzeb jej podopiecznych. 
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„Od roku 2014 nieustannie przyjmujemy na leczenie i obejmujemy stałą opieką stomatologiczną kolejnych 
podopiecznych. Już ponad 140 z nich zapewniamy nieodpłatne leczenie finansowane głównie z zasobów własnych. 
Znajdują się wśród nich dzieci z Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych województwa pomorskiego, w tym 
„Żuławski Słonecznik” w Giemlicach oraz w Jeziernikach, jak również z Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka 
w Gdańsku.

Podejmujemy także całkowite rekonstrukcje uzębienia osób wchodzących w dorosłe życie, które urodziły się 
bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im nigdy nie wyrosną. Obejmujemy też opieką całe rodziny 
repatriantów z objętej wojną Ukrainy. Podejmujemy inicjatywy charytatywne z innymi fundacjami.

Uczestniczymy w akcjach i aukcjach charytatywnych przekazując datki dla potrzebujących. Podopiecznych stale 
nam przybywa, potrzeby rosną i pomimo naszego znaczącego zaangażowania finansowego i organizacyjnego, 
niezbędne jest poszerzenie grona darczyńców, otwierających serce na nasze działania, dzielących się 
z potrzebującymi tym, czego w życiu nie doznali – miłością, przyjaźnią i braterstwem. Zapraszamy do wspierania 
naszych działań, bo pomaganie jest niebywałą przyjemnością”.

Dr n. med. Violetta Szycik, Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL

Po tej krótkiej prezentacji z recitalem wystąpiła gwiazda wieczoru Grażyna Łobaszewska, która wciąż zachwyca 
przepiękną barwą, stylem i temperamentem głosu. Usłyszeliśmy największe przeboje artystki, które wzbudziły 
wielki aplauz i nieustające oklaski.
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Dalszą część wieczoru przeplatała doskonała muzyka w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie pod 
dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Co rusz porywała do tańca i nie dawała wytchnienia. A czas uciekał nieubłaganie.
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Wspaniała atmosfera stworzona przez gości dominowała także w trakcie niezwykle ekscytujących licytacji 
na rzecz podopiecznych Fundacji Vivadental, które poprowadzili Iwona Guzowska i Krzysztofa Skiba. 
Z charakterystyczną dla siebie lekkością, ale jednocześnie wielką wrażliwością, prowokowali Gości do licytowania, 
zachęcali, motywowali, straszyli i prosili… Dali z siebie naprawdę wszystko. A było co licytować, ponieważ na apel 
gospodarzy, większość gości, przekazała na aukcje cenne przedmioty ze swojego życia. W ten sposób stały się 
one widoczną dla wszystkich ikoną wspólnej dobroczynności i solidarności z potrzebującymi. Solidarności, której 
etos jest nam bardzo bliski, jest chyba w każdym z nas.
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W foyer odbywała się aukcja cicha, która polegała na wpisywaniu wyższej od poprzedzającej oferowanej przez 
siebie ceny za dany przedmiot, a było ich co nie miara. Dominowały przedmioty ze świata sportu i sztuki. 

W trakcie Gali studenci z Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii przekazali Prezes 
Fundacji Violetcie Szycik pieniądze uzbierane podczas kwestowania na rzecz Fundacji Vivadental. Odbyła się także 
zabawa fantowa i wizytówkowa, które obfitowały w liczne i atrakcyjne niespodzianki. Zabawa trwała do białego 
rana.  
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Kulminacyjnym momentem wieczoru, okazała się całkowicie improwizowana i nie planowana licytacja 
przedmiotów, które trafiły do organizatorów już w trakcie balu. Najpierw pod młotek poszła przekazana przez 
Marcina Stefańskiego koszulka z podpisami zawodników Trefla Sopot, którzy podpisali ją tuż po odbytym tego 
wieczora meczu. Jeszcze było czuć oddech zawodników...
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Zaraz potem na licytację trafiła koszulka Lechii Gdańsk z podpisami piłkarzy. To ona wzbudziła największe emocje 
i stała się laurką Balu. Kiedy doszło do licytacji koszulki naszej gdańskiej drużyny, na scenę został poproszony 
Jarosław Bieniuk, ofiarodawca, który wspierał niezawodnego Krzysztofa Skibę i co rusz dodawał kolejne atrakcje 
do licytowanego przedmiotu. Panowie skutecznie podbijali cenę i kumulowali emocje. Było bardzo wesoło. Sala 
szalała, licytujący prześcigali się. Do koszulki doszedł udział w treningu, a także wizyta w szatni zawodników 
po meczu. Kiedy wydawało się że licytacja dobiega końca, na scenę weszła Dorota Mróz, partnerka Radosława 
Majewskiego, Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku, która do koszulki dorzuciła drogocenną 
biżuterię. Ten spontaniczny gest wzbudził owacje i wielki szacunek. 

W ten sposób koszulka Gdańskich Piłkarzy wraz ze złotym krzyżykiem osiągnęła rekordową cenę licytacji, czyli 25 
tysięcy złotych, którą zwycięzca podbił jeszcze o 1 tysiąc, czyli do 26 tysięcy złotych. Szczęśliwymi filantropami 
zostali nabywcy z Grupy deweloperskiej INTUO, której udziałowcami są Wojciech Jaworski /Jaworscy Development/ 
oraz Piotr Leleń /Lelex/.
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Ani koszulka Roberta Lewandowskiego, która uzyskała 8 tysięcy złotych, przekazana przez trenera Bogusława 
Kaczmarka, ani też oryginalna piłka Champions League z podpisami Cristiano Ronaldo, Garetha Bale’a i Luisa Suáreza 
/17 tysięcy złotych/, przekazana przez Panią Teresę Kamińską, czy rękawice bokserskie Dariusza Michalczewskiego, 
nie były w stanie wygrać z sympatią do naszego gdańskiego klubu o kilkudziesięcioletniej tradycji.

Z zaplanowanych trzech licytacji, odbyły się tylko dwie, ale za to jakie! Przedmioty przeznaczone na licytacje 
mogłyby ozdobić nie jeden wieczór dobroczynny. Naprawdę były to same rarytasy. Te, które się nie doczekały, będą 
licytowane na kolejnym Balu Fundacji Vivadental, który już 25 listopada 2017 roku odbędzie się w Europejskim 
Centrum Solidarności w Gdańsku. 
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Największe zwycięstwo odniosła Fundacja Vivadental, łącząc wspaniałych ludzi o wielkich 
sercach i temperamencie z potrzebami podopiecznych Fundacji. 

Licytacje przyniosły 112.010 złotych! 
Absolutny rekord i mnóstwo pieniędzy, które zasilą potrzebujących. 

Reportaż i relacja telewizyjna dostępne są na stronie internetowej www.bal.vivadental.pl

Fundacja Vivadental otrzymała jeszcze jeden niezwykle ujmujący dar. Pan Marek Wiligła właściciel Laboratorium 
Protetycznego Wiligała w Chojnicach zadeklarował nieodpłatne wykonanie dla bohaterów balu odbudów 
protetycznych.   
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Dziękujemy za osobiste zaangażowanie, w tym wsparcie aukcji: Łukaszowi Adamskiemu, Petrze Berg-Szychułdzie 
i Jarosławowi Szychułdzie, Adamowi Bębnowi, Jarosławowi Bieniukowi, Mai i Łukaszowi Danilukom, Katarzynie 
i Krzysztofowi Fuczyńskim, Magdalenie Fularczyk-Kozłowskiej, Piotrowi Gackowi, Tomaszowi Gawińskiemu, 
Małgorzacie Gąsce, Pawłowi Gogolowi, Mariuszowi Grzędzie, Barbarze Hass Darnowskiej, Soni Janusz, Bogusławowi 
Kaczmarkowi, Ewie i  Stefanowi Kałużnym, Teresie Kamińskiej, Agnieszce Kasza-Jabłońskiej, Jarosławowi 
Konaszewskiemu , Henryce Krzywonos-Strycharskiej, Łukaszowi Książek, Marii i  Henrykowi Lewandowskim, 
Małgorzacie Limon, Natalii Madaj, Jerzemu Młynarczykowi, Dorocie Mróz, Paulinie Pałasz, Mirosławowi Piepce, 
Piotrowi Ruszewskiemu, Małgorzacie Rybickiej, Agnieszce Rybskiej, Arturowi Siódmiakowi, Monice Skorynkiewicz 
Kasprzyk, Pawłowi Stefaniakowi, Katarzynie Stefaniak-Jazy, Konradowi Szczerbińskiemu, Piotrowi Wadeckiemu, 
Adamowi Więckowi, Hannie i  Markowi Wiligałom, Waldemarowi Wnorowskiemu, Ewie i  Andrzejowi Zielińskim, 
Hannie Zych-Cisoń.

Dziękujemy
za zaangażowanie 
wolontariackie:
Grażynie Łobaszewskiej,
Marcie Nanowskiej,
Iwonie Guzowskiej,
Krzysztofowi Skibie. 

Dziekujemy za przekazanie darowizny: Adamowi Bębnowi Prezesowi Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 
Studentów Stomatologii, Włodzimierzowi Szordykowskiemu, Bogumile i Bogdanowi Górskim, Małgorzacie 
i Wojciechowi Szafran, Barbarze Adamowicz – Klepalskiej, Monice  Andrzejczyk, Andrzejowi Boczek, Tomaszowi 
Brzezińskiemu, Sandrze Chojnowskej, Dominice Czechowskiej, Pawłowi Friedbergowi, Esterze Gabczenko, 
Robertowi Jachimowiczowi, Dominice Jachimowicz, Wojciechowi Jaworskiemu, Andrzejowi Jermakowowi, 
Krzysztofowi Karżewiczowi, Magdalenie Kisłowska-Syryczyńskiej, Piotrowi Leleniowi, Zbigniewowi Luli, Dariuszowi 
Michalczewskiemu, Małgorzacie Piotrowskiej, Aleksandrze Sapór, Katarzynie Stefaniak-Jazy, Pawłowi Stefańskiemu, 
Marcinowi Stefańskiemu, Filipowi Szycikowi, Aleksandrze i Damianowi Tomasik, Oldze Witman, Joannie Zatylnej.

119

118

FU
N

D
A

C
JA

 VIVA
D

EN
TA

L



Dziękujemy naszym wspaniałym Gościom, za to że zaszczycili nas swoją obecnością i stworzyli niepowtarzalną 
atmosferę miłości do drugiego człowieka, za to że dali nam nadzieję, że to co robimy jest słuszne i zasługuje 
na uznanie. Już wiemy, że Drugi Bal Fundacji dla Dzieci Vivadental odbędzie się 25 listopada o godzinie 19 w 
Europejskim Centrum Solidarności. Wierzymy, że w tym równie pięknym dniu, będziemy mogli Państwa równie 
udanie gościć chwaląc się tym, czego dokonaliśmy w tym czasie. 

Dziękujemy: 
Pani Monice Skorynkiewicz-Kasprzyk za organizację i wsparcie marketingowe
Panu Mirosławowi Kasprzykowi za reżyserię i organizację nagłośnienia i oświetlenia
Panu Jackowi Tomaszewskiemu za oprawę graficzną 
Agencji Telewizyjnej So Blue Sky za realizację reportażu filmowego z Balu
oraz Zespołowi Dżem za nieodpłatne udzielenie licencji na odtwarzanie utworu „Do Kołyski” 

DZIĘKUJEMY PATRONOM HONOROWYM:

DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM:

DZIĘKUJEMY PATRONOM MEDIALNYM:






















leczenie pacjentów szkolenie lekarzy badania naukowe

Zdjęcia Barbara KramczyńskaZdjęcia Katarzyna Krajewska Turyczyn
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Profilaktyka próchnicy

Profilaktyka raka jelita grubego

Reportaż z Vivadental Beauty Forum

Reportaż z Gali Evening Pracodawców Pomorza

Reportaż z Koncertu Charytatywnego Fundacji Vivadental

O tomografii komputerowej w stomatologii

Vivadental Smile Design - czy można więcej?

Skaner protetyczny Trios 3Shape dla pacjentów Vivadental
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