25 LAT VIVADENTAL

Szanowni Państwo,
Kiedy rozmyślam nad sensem życia, zawsze powracam do mego dzieciństwa, do moich korzeni, do Rodziców,
którym wszystko zawdzięczam. To oni dali mi miłość i siłę życia. Mama pokazała jak kochać ludzi i wyczuliła moją
wrażliwość na niesprawiedliwość i krzywdę innych. Tata nauczył, jak być odważnym i nie bać się najśmielszych
wyzwań. Moim talizmanem stała się nauka. Ale to mój mąż nadał tym wartościom pełnię życia, odkrywając
we mnie to, co jest najważniejsze. Wiarę w samą siebie i w to co robię. Stworzyliśmy team na całe życie. Idealny.
W domu i w pracy. Szybko odnalazłam sens życia i swoją życiową misję. Czas upływa błyskawicznie. Nie wiem
nawet kiedy. Szkoła, studia i już byłam lekarzem. Przysięga Hipokratesa jak drogowskaz na zawsze. Rozwój
naukowy, zawodowy, kariera, pacjenci. Rodzina i najważniejsze... Dzieci. Poczucie spełnienia. Wszystko biegnie
wokół człowieka i jego potrzeb. Leczyć, pomagać, ratować. Być pożytecznym dla społeczeństwa. I w końcu własna
firma. Jak łódź, która przemierza ocean. Wszystko zbudowaliśmy własnymi rękami, własnymi siłami, bez niczyjej
pomocy. Wymyśliliśmy i zrobiliśmy coś z niczego. Od zera. Rozumiemy tutaj każdą falę pod kilem, a w żaglach
każdy podmuch wiatru. I kilwater za rufą, niczym historia naszego rejsu... Mocno trzymamy stery i wciąż płyniemy
ku przyszłości. Po drodze słońce, deszcze i huragany. I ciągle ten sam horyzont… To już 25 lat.

Nasze plany sięgają daleko w przyszłość, bo przyszłość to potrzeby naszych Pacjentów. One tak jak ocean,
nie mają żadnych ograniczeń. Codziennie rozmyślamy jak można lepiej. To nas nobilituje, inspiruje i motywuje do
dalszego działania. To klucz do naszego rozwoju i droga do Sukcesu, która dla nas nie ma końca. Więc naprzód,
twórzmy dzień jutrzejszy, nasza przyszłość jest tuż za horyzontem…
Dr n. med. Violetta Szycik
Prezes Zarządu
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12 listopada 2016 roku wchodzimy w kolejny rok działalności. Drugie ćwierćwiecze to jeszcze większe wyzwanie,
chociaż w ciągu minionych 25 lat dokonaliśmy wielkiego skoku w przyszłość. Zbudowaliśmy organizację, która
dzisiaj ma fantastyczne perspektywy rozwojowe. Zdywersyfikowana działalność, rozbudowane struktury, potencjał
technologiczny, unikalne produkty, zespół zorientowany na sukces i kultura nieustannego doskonalenia. Dalsza
ekspansja. Silna marka i rozwijająca się wizja firmy zorientowana na człowieka. To nasza Misja.

Firma, która nieustannie ewoluuje i rozkwita tworząc unikalną pod każdym względem organizację, która nie tylko
w Polsce, ale i na całym świecie nie znajduje wielu odpowiedników. Na rynku medycznym tworzymy zupełnie
nową wartość. Jesteśmy otwarci na konkurencję, współdziałanie i wzajemną edukację, ponieważ ufamy, iż jest to
najlepsza droga do postępu w medycynie i korzyści dla pacjentów. Prowadzimy politykę Partnerstwo dla Rozwoju
kreując przedsięwzięcia interdyscyplinarne o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kontakty biznesowe łączą
nas z Partnerami na większości kontynentów. Jako przedsiębiorcy pracujemy zgodnie z zasadami ekonomii, ale
jednocześnie działamy charytatywnie egzemplifikując idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażując
się w badania naukowe tworzymy innowacyjne rozwiązania terapeutyczne dla przyszłych pokoleń Polaków,
które nie pozostają bez znaczenia dla dorobku światowej medycyny. Inicjujemy projekty związane z turystyką
medyczną i aktywnie w nich uczestniczymy. Wspieramy rodzime marki wyróżniające się jakością i najwyższym
potencjałem wzrostu, ponieważ chcemy, aby Trójmiasto i Region Pomorza, były kojarzone z marką Premium.
Jesteśmy członkiem wielu organizacji gospodarczych, naukowych i społecznych. Działając na wielu frontach
kierujemy się zasadą jednoczesnego osiągania celów biznesowych i korzyści dla naszego społeczeństwa,
w centrum którego znajduje się człowiek i jego potrzeby. To właśnie one kierują nas na ścieżkę rozwoju. To dla
ludzi jesteśmy aktywni. I kreatywni.

Przed nami nowe, śmiałe i odważne wyzwania, z którymi chcemy się zmierzyć, bo nigdy nie spoczywamy na
laurach. Pragniemy, aby synonim najwyższej jakości, rzetelności i staranności jaką już dziś jest marka VIVADENTAL,
kojarzyła się ze zdolnością do nieustannego uosabiania kompetencji, norm etycznych oraz wartości stanowiących
o dziedzictwie polskiej stomatologii.
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Magazyn Vivadental – Technologie dla Zdrowia i Piękna, to czasopismo bogate w teksty o tematyce
społecznej, medycznej, ale także poradnikowej i tej lekkiej, relaksacyjnej, promocyjnej. Na początku ukazywać się
będzie raz na kwartał i jak mamy nadzieje, docierać będzie do coraz większej liczby Czytelników.
Wiedza na temat medycyny, powiązanie jej z nauką, biznesem i nowymi technologiami, mimo rozwoju informacji
i różnych jej źródeł, wciąż jest uboga. Dzieje się tak zapewne dlatego, że rozwój wielu dziedzin życia, w tym także
tych, które łączą się z naszym zdrowiem, lub chorobą, następuje tak szybko, że czasem nie jesteśmy w stanie za
tym nadążyć i tego ogarnąć. Dlatego potrzebna jest ciągła informacja, edukacja i prezentowanie nowych treści.
I to zarówno w kontekście społecznym, jak i stricte medycznym. Wszak wbrew wielu opiniom, nauka i medycyna
łączą się bezpośrednio z biznesem i ciekawe jest, jak na siebie oddziaływają.

Oddajemy w Państwa ręce tytuł niespotykany,
gazetę niezwykłą, zupełnie nową.
Atrakcyjną nie tylko zewnętrznie, ale i w treści.
Nasz Magazyn ma służyć właśnie tym celom. Z jednej strony przybliżać wiedzę, nowości w nauce, przedstawiać
innowacyjne technologie w medycynie, ale także w życiu codziennym. Z drugiej strony chcemy promować
zdrowie i zdrowy styl życia. Dokonywać zmian w społecznej świadomości, kierując uwagę zarówno na leczenie,
jak i na profilaktykę. Jednym słowem uczyć, informować, pomagać i uświadamiać.
W pierwszym wydaniu naszego czasopisma przeczytają Państwo wywiad z założycielką i prezesem Vivadental
Spółka z o.o., dr. n.med. Violettą Szycik, w którym mówi o początkach Kliniki, o rozwoju, celach i sposobach, w jaki
wykorzystuje się dzisiaj pracę naukową i najnowszą technikę w leczeniu stomatologicznym.
Jest też rozmowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego, Mieczysławem Strukiem, w której jest mowa
o zdrowiu publicznym, o infrastrukturze, o tym, czego możemy się spodziewać, w bliższej i dalszej perspektywie.
Są też artykuły specjalistów, dotyczące zdrowych zębów, pięknego uśmiechu, a także Fundacji dla Dzieci
Vivadental, która bezinteresownie pomaga wielu ludziom.
W naszym Magazynie nie brakuje też lżejszych tematów, ciekawych rozmów i porad, z których każdy może
skorzystać. I tak ma być zawsze. W każdym kolejnym numerze chcemy zainteresować Państwa rozmowami
z ciekawymi ludźmi, artykułami naukowymi, medycznymi, ale także przybliżającymi różne postaci, problemy,
sposoby ich rozwiazywania, jak i codzienne sprawy.
Do końca 2017 roku planujemy powołanie, w równie atrakcyjnej formie graficznej i wydawniczej, odrębnego
dodatku przeznaczonego do publikacji naukowych dla środowiska trójmiejskich uczelni wyższych oraz uzyskanie
zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na włączenie do listy naukowych czasopism punktowanych
w Części B Wykazu Czasopism Naukowych. Takie punktowane publikacje naukowe są podstawą uznania dorobku
naukowego i uzyskiwania kolejnych stopni i tytułu naukowego.
Mam nadzieje, że stworzony przez nas Magazyn przypadnie Państwu
do gustu, dowiecie się z niego wielu ciekawych rzeczy, a jednocześnie
poszerzy się Wasza wiedza na medycynę i współczesne osiągnięcia nauki,
w kontekście dokonującego się na naszych oczach postępu, dzięki czemu
będzie nie tylko łatwiej, ale i piękniej żyć. Czego z całego serca życzę

Tomasz Gawiński
redaktor naczelny

SŁOWO WSTĘPNE
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Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,
Zastanawiałem się, co właściwie przekazać w tym słowie wstępnym: czy pokazać, czym są badania naukowe,
czy wielkość nauki jako fundamentu postępu cywilizacji, czy złoty trójkąt kształcenia, badań i komercjalizacji, czy
istotność wiedzy dla naszego powszedniego życia, czy tylko znaczenie jej rozpowszechniania niekiedy jedynie
dla dorobku naukowca. Uznałem jednak, że może nie tyle najważniejsze, co najciekawsze wydaje się pokazanie
świata, w którym nagle zabrakło publikacji, czy to w formie druku, czy plików internetowych. Stawiając przy
tym tezę, iż uzyskanie szerokiego i szybkiego dostępu informacji, w tym naukowej, jest absolutnym warunkiem
postępu technicznego, społecznego, materialnego.

Nauka była od zawsze. Nasi przodkowie walcząc o przetrwanie, obserwując gwałtowne
zwrotnikowe burze i powodowane przez nie pożary, doszli do wniosku, że ogień jest
ogromnym dobrem dla ich wspólnot, może ogrzać ich schronienia i zmienić posiłek na
bardziej strawny. Każda z tych grup musiała dojść do tego wniosku osobno – lub zginąć,
bo jak można było to przekazać?
Takie metody analizy obserwowanych faktów i ich syntezy w formie wniosków były podstawą do rozwoju ludzkości.
Już kapłani w starożytnym Egipcie potrafili przewidzieć zaćmienia słońca obserwując ruch ciał niebieskich,
a Newton odkrył siłę ciążenia zastanawiając się, dlaczego jabłko spada na ziemię. To fakty powszechnie znane,
ale przecież i w historii medycyny analiza z jednej strony chorób, z drugiej zaś – budowy organizmu, pozwoliła
na rozwój i sztuki operacyjnej w starożytności, i antybiotyku w czasach tak przecież nieodległych. Klasycznym
przykładem są implanty: pierwsze z nich wykonywane z drewna, kości słoniowej, czy srebra, mają tysiące lat,
a obecne tytanowe, stosowane w stomatologii, zaledwie kilkadziesiąt.
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Rozwój ludzkości jest więc miarą postępu technicznego, ten nie byłby możliwy bez odkryć naukowych, czy
to jednak wszystko? Wielkie odkrycia są dziełami geniuszy, jednostek pojawiających się rzadko, ale w istocie
działania ludzkości należałoby raczej porównać do społeczeństwa mrówek. Podstawą egzystencji i sukcesów
tych przemyślnych żyjątek jest wszak informacja rozpowszechniana między sobą, a w jej następstwie wąska,
ale jak znacząca specjalizacja. W dziejach ludzkości były wiedza i wynalazki, które pojawiały się na różnych
kontynentach niezależnie od siebie, choćby sztuka wytwarzania ceramiki, czy kalendarz, ale można postawić
tezę, iż motorem postępu ludzkości jest nie tylko wiedza, ale także umiejętność jej rozpowszechniania. Informacja
rozpowszechniana dziś publicznie, w tym przez Internet i obecne w nim bazy danych dziesiątek tysięcy czasopism
naukowych, jest analizowana przez ogromną rzeszę naukowców stwarzając ogromne możliwości do dalszego
i coraz szybszego postępu. Nie byłoby takiej szansy, gdyby kiedyś nie wynaleziono papieru w Chinach i pergaminu
w krajach basenu Morza Śródziemnego, gdyby nie pojawił się druk, a w nowszych czasach świat komunikacji
sieciowej. Sama analiza nie wystarczy, trzeba umieć dostrzec szanse na dalszy rozwój tkwiące w pozyskiwanej
informacji: Internet narodził się przecież jedynie jako narzędzie do szybkiej łączności w jednej tylko szwajcarskiej
uczelni, a komputer osobisty powstał w Anglii, gdzie jednak naukowcy orzekli, iż nie ma on przed sobą żadnej
przyszłości!

Obecny świat nauki i narzędzia do jej rozpowszechniania są ogromne i zagrożeniem
stało się nie brak dostępu do informacji, ale jej zalew. Świat ceni odkrycia, ale świat nauki,
uzależniając awanse naukowe od publikacji w wybranych czasopismach, w moim odczuciu
idzie w błędnym kierunku. Taki sposób postępowania prowadzi wszak i do oszustw
ludzi chcących za wszelką cenę pochwalić się znaczącym odkryciem naukowym, w tym
szczególnie chyba w medycynie; przypomnę amerykańskie badania nad molekularnymi
mechanizmami powstawania cukrzycy i aż 172 fałszerstwa jednego tylko japońskiego
anestezjologa. Prowadzi taki sposób także do subiektywnej oceny artykułów; obecnie
w wielu obszarach warto być naukowcem z dobrej placówki badawczej lub odwrotnie
– z kraju ledwo co rozwijającego się.
Jest jednak jeszcze jeden ważny aspekt tego niedobrego trendu: brak informacji o pracach na danym obszarze
geograficznym choćby w Polsce, a przecież współpraca sąsiadów jest najtańsza i często bardzo efektywna.
Stąd istnieje moim zdaniem w Polsce, jak i w innych krajach, potrzeba czasopism naukowych lokalnych (ściśle:
ogólnokrajowych), które potrafią szybko i skutecznie przekazać trendy badawcze i informacje praktyczne
gronu naukowców z danego obszaru. W jakimś stopniu potrzebę tę wypełniają konferencje i kongresy, ale
wypowiadane słowa są ulotne, a pisane – zostają na papierze lub w sieci. O ile w naukach podstawowych i już
w mniejszej w technicznych celowe jest rozpowszechnianie wiedzy na poziomie światowym. O tyle w medycynie,
naukach humanistycznych i ekonomicznych równie ważny staje się dostęp do informacji na poziomie krajowym.

Tak zapewne rozumują mrówki, choć dziś wiemy, dzięki wiedzy wytworzonej na
drodze obserwacji, że poszczególne ich kolonie także komunikują się między
sobą. Podobnie jest w świecie nauki ludzi: ważne jest śledzenie informacji i w
świecie, i na poziomie danej społeczności. Jeżeli pozbawimy się nieopatrznie
tego ostatniego, będzie to strata i dla polskiej nauki, i dla społeczeństwa. Należy
więc witać z zadowoleniem pojawienie się każdego nowego tytułu naukowego,
o ile publikacje w nim się pojawiające będą ważne i wartościowe. Tym różnimy
się od mrówek, które wszak należą do egoistycznych społeczeństw, a i póki co
obywają się bez druku i Internetu. Mrówki jednak od tysięcy lat są takie same,
a my, ludzie, przeżywamy nieustanny rozwój cywilizacyjny. Cywilizacja zgodnie
z definicją jest nią, o ile wytwarza dobra kultury materialnej, o ile potrafi je w sposób
trwały pokazać lub opisać.

Prof.dr hab.inż.

Andrzej
Zieliński

WIEDZA I NAUKA
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Mój horyzont na kolejne 25 lat...
Z dr n.med. Violettą Szycik, prezesem zarządu Vivadental w Gdańsku rozmawia Tomasz Gawiński
Vivadental obchodzi piękny jubileusz. 25 lat to długa droga i wielki bagaż doświadczeń.
Jak wyglądały początki firmy?
Spółkę powołaliśmy 12 listopada 1991 roku. Pamiętam, że był to wyjątkowo chłodny dzień. Ale nas tego dnia rozpierała
energia. Mieliśmy wielkie emocje. Tworzyliśmy bowiem coś niezwykłego, zaskakującego, czego u nas jeszcze nie było.
Otwieraliśmy swoją firmę w bardzo burzliwej rzeczywistości. Był to czas wielkich przemian ustrojowych, wylęgania się
polskiej demokracji i początków gospodarki wolnorynkowej. Jak grzyby po deszczu powstawały firmy, banki, spółki,
prywatyzowały się przedsiębiorstwa. W tamtych czasach dominowała stomatologia państwowa. Nieliczne prywatne
gabinety nie miały żadnej motywacji do rozwoju, ani też do konkurowania. I tu dostrzegliśmy wielką przestrzeń na
realizację naszych pomysłów. To była niezwykła inspiracja. Na całe życie. Nauczyliśmy się patrzenia na biznes nie przez
pryzmat rzeczywistości, ale szans i wyróżnienia.
Od czego zaczęliście?
Od razu zakupiliśmy 6 amerykańskich unitów dentystycznych, w Polsce zupełnie niespotykanych. Popularne czeskie
unity, o które i tak nie było łatwo, były kilkanaście razy tańsze, ale od amerykańskich dzielił je kosmos. Postawiliśmy na
jakość. Wszystko musiało być najlepsze. Rozpoczęliśmy jako Prywatne Centrum Stomatologiczne „Poldent” w dwóch
lokalizacjach. Było to prawdopodobnie pierwsze centrum stomatologiczne w Trójmieście i jedno z pierwszych w Polsce.
Czym wtedy się wyróżnialiście?
Oferowaliśmy pełną dostępność nie kilka godzin w wybrane dni, ale codziennie, od rana do wieczora. Przymiotnik
„prywatne” w odbiorze społecznym był synonimem pozytywnych przemian odbywających się w naszym kraju.
W stomatologii „prywatne centrum” dawało pacjentowi poczucie komfortowego leczenia. Przede wszystkim bez bólu.
Podjęliśmy walkę z tzw. dentofobią, czyli strachem przed dentystą. Z każdym dniem przybywało nam zadowolonych
pacjentów. Wpisaliśmy się idealnie w potrzeby ludzi. Byliśmy wdzięczni, że nas wybrali i właśnie do nas przychodzą.
Stomatologia, jak wszystko wokół nas, zmieniła się w ciągu tych lat. Jak zmieniła się kierowana przez Panią firma?
Firma… nieustannie się zmienia, ponieważ podstawą jej istnienia jest starannie opracowana, ale też nieustanie
modyfikowana strategia, dostosowująca się do zmian w otoczeniu i optymalizująca wykorzystanie jej zasobów.
I oczywiście jej implementacja. Naszą „szczęśliwą gwiazdą” rozwoju jest jakość, technologia, kadra, dywersyfikacja oraz
specjalizacja. W ciągu 25 lat pomogliśmy ponad 40 tysiącom pacjentów. To prawie tyle co cały Sopot… Dokładnie
poznaliśmy potrzeby naszych pacjentów i nieustannie myślimy czego będą potrzebowali w przyszłości, aby mogli
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korzystać z tego już dzisiaj. Rozbudowaliśmy strukturę. Zdywersyfikowaliśmy formy działalności. Uzyskaliśmy nowe
kompetencje i umiejętności. Wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenie. Kluczem naszego rozwoju stały się innowacje,
a źródłem sukcesu nasz zespół. Stworzyliśmy unikalny potencjał i przyszedł czas na zmianę nazwy firmy.
Dlaczego postanowiliście zmienić nazwę, która tak długo funkcjonowała?
Prywatne centrum, które kiedyś nas wyróżniało, stało się powszechne i nie miało już racji bytu, bo dzisiejsza stomatologia
znajduje się głównie w prywatnych rękach. Wycofaliśmy się również z nazwy Poldent, bo po nas powstało wiele firm
o tej nazwie. My zaś chcemy tworzyć markę niepowtarzalną, unikatową. Wobec powyższego 12 listopada 2012 roku,
równo 21 lat od startu, zmieniliśmy nazwę na Vivadental.
Co zatem dzisiaj można powiedzieć o marce Vivadental?
Silna marka to podstawa naszego rozwoju. Vivadental stał się marką korporacyjną, której wartość wyraża się poprzez
potencjał intelektualny i poziom umiejętności, jakość świadczonych usług i zasoby technologiczne, zaplecze dydaktyczne
oraz zdolność do podejmowania inicjatyw zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzisiaj
Vivadental to międzynarodowy ośrodek kliniczny, edukacyjny i naukowo-badawczy specjalizujący się w implantologii
stomatologicznej, a także fundacja dla dzieci i debiutujące obecnie wydawnictwo. Struktura naszej organizacji ciągle się
powiększa, ale wiodącą rolę odgrywa klinika, instytut naukowy oraz centrum badawczo-rozwojowe.

To wiele, jak na jedną firmę…
Nie jesteśmy dużą firmą, ale w branży medycznej trudno jest znaleźć podobną, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Nie tylko bowiem leczymy pacjentów, ale także szkolimy lekarzy, prowadzimy badania naukowe i prace badawczo
– rozwojowe, znajdujemy czas na działalność charytatywną, a przy tym wszystkim powołaliśmy spółkę, która będzie
konkurowała na niwie mediów. Wkrótce organizujemy pierwszy kongres naukowy, a w roku 2018 targi handlowe.
Oczywiście nie sami. Los nas łączy z ludźmi o podobnym usposobieniu, dla których nie pieniądze są celem, ale realizacja
ambitnych zamierzeń; utożsamiających się z naszym regionem, chcących zmienić zaszufladkowanie naszego kraju
i polskiej nauki w światowym ogonku, bo rzeczywistość jest zupełnie inna. Rozmawiając o przyszłości z profesorem
Andrzejem Zielińskim, czy profesorem Tomaszem Jastrzębskim, wymieniamy swoje doświadczenia i czerpiemy wiele
inspiracji, które wzajemnie nas napędzają. Rodzą się wspaniałe pomysły i perspektywy rozwoju. Szczególnie cenny jest
dla nas udział w najstarszej i najprężniej działającej polskiej organizacji biznesowej - Pracodawcy Pomorza, której od lat
przewodzi dr Zbigniew Canowiecki. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu, jest dziś organizacją na wskroś nowoczesną,
która nie tylko integruje pracodawców, ale stanowi platformę wiedzy, wymiany doświadczeń i rozwoju, jest również
źródłem motywacji do pracy na rzecz społeczeństwa.
Marka Vivadental jest dziś rozpoznawalna i utożsamiana z tym co najnowocześniejsze w stomatologii…
Dla wielu Vivadental stał się synonimem najnowocześniejszych technologii, dla innych jest po prostu ich liderem. Daliśmy
pacjentom szerokie możliwości korzystania z najbardziej zaawansowanych technologicznie i najlepszych na świecie
rozwiązań, digitalizacji produktowej i procesowej, w tym tomografii komputerowej 3D, wycisków elektronicznych
3D oraz technologii CAD/ CAM. Wszystkie procesy leczenia począwszy od etapu projektu, aż do zakończenia terapii,
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są w pełni kontrolowane i przewidywalne. Pacjent dokładnie wie, jak będzie wyglądało jego uzębienie jeszcze przed
rozpoczęciem leczenia. Wirtualny matrix przeobrażamy w rzeczywistość. Cel terapeutyczny i efekt estetyczny, są
precyzyjnie zaplanowane i równie precyzyjnie zrealizowane. Nic nie jest dziełem przypadku, a rezultatem wiedzy,
doświadczenia i umiejętności. A Pacjenci dzięki temu otrzymują jeszcze coś niezmiernie ważnego – bezpieczeństwo.
Właśnie – medycyna wciąż się rozwija, jak to wpływa na bezpieczeństwo pacjentów?
Technologia rozwija się w niesamowitym tempie. Dzisiaj w medycynie każdy wyrób nim wejdzie na rynek, musi przejść
przez swoisty tor przeszkód, uzyskać ocenę zgodności potwierdzającą spełnienie wszystkich odnoszących się do
niego wymagań. Procedura ta jest niezwykle rygorystyczna i odbywa się przy współudziale jednostki notyfikującej
podlegającej Komisji Europejskiej. W efekcie wyrób otrzymuje certyfikat zgodności CE. To bardzo trudna droga, ale
dzięki temu tylko doskonałe rozwiązania mają rację bytu. Jednakże to właśnie innowacyjne technologie procesowe,
farmakologiczne czy sprzętowe poszerzają wskazania do leczenia najtrudniejszych przypadków, podnoszą poziom
leczenia i czynią je całkowicie bezpiecznym, przewidywalnym i powtarzalnym. Tymi technologiami posługują się
lekarze, więc powinni poddawać się takim samym rygorom, jeśli oczywiście chcą leczyć swoich pacjentów w najlepszy
możliwy sposób. Każdy lekarz powinien więc podążać za innowacjami, podnosić poziom swoich kwalifikacji, uczyć się
nowych technologii, wprowadzać je do oferty leczenia. W przeciwnym wypadku będzie stał w miejscu. A jego pacjenci
wraz z nim tracić będą szansę na skuteczną terapię, którą oferuje postęp i współczesna medycyna.

Co zatem dzisiaj jest największą nowością w Vivadental?
W tym roku do oferty leczenia wprowadziliśmy komórki macierzyste. Jako pierwsi w Polsce i jedni z nielicznych na
świecie, przeprowadziliśmy zabiegi rekonstrukcji tkanki kostnej szczęki i żuchwy z wykorzystaniem autologicznego
przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego, podczas jednego zabiegu. Dzięki temu możemy
osiągać spektakularne efekty odbudowy struktur kostnych u osób z wrodzonym lub nabytym, w wyniku urazów lub
chorób, zanikiem lub ubytkiem kości. To technologia absolutnie rewolucyjna i perspektywiczna. Przygotowania do
tego projektu trwały dwa lata. Naszą przyszłość tworzymy dzisiaj śmiałymi pomysłami, które są odpowiedzią na pytania
naszych pacjentów i nas samych – jak można lepiej?
Co więc można lepiej, jeśli jest już tak dobrze?
Cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, wykorzystując możliwości istniejące w naszych coraz bogatszych
zasobach, nie tylko materialnych. Generujemy przy tym efekty synergistyczne. Niemalże równolegle z projektem
wykorzystania komórek macierzystych w terapii pacjentów, ruszyły prace zorientowane na stworzenie laboratorium,
w którym chcemy rozwijać nasze zainteresowania w tym zakresie. W ubiegłym roku w Instytucie Vivadental stworzyliśmy
projekt pt. ”Narodowy bank komórek macierzystych pochodzenia zębowego”. Takich banków na świecie jest tylko pięć,
w tym dwa w Japonii. Tam z komórek macierzystych pozyskanych z miazgi zęba myszy wyhodowano ząb i co więcej
przeszczepiono go innej myszy. Ząb po 30 dniach przyjął się. Te i inne eksperymenty prowadzą nas do postępu w
medycynie. Chcemy brać w tym udział. I nie chodzi o to, aby dołączyć do elity, ale o to, aby na tym gruncie tworzyć
innowacyjne rozwiązania na styku inżynierii tkankowej, biologii i genetyki. Nasz projekt oczekuje na realizację. Mamy
zapał… Mamy kogo gonić…
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Te unikalne produkty wymagają dużych inwestycji, skąd bierzecie na nie środki?
Środki pochodzą z wypracowanego zysku. Praktycznie wszystko przeznaczamy na rozwój, inwestujemy w przyszłość
firmy, to dla nas najwyższy priorytet. Mamy nadzieję na pozyskanie funduszy unijnych na rozwijanie naszych ambitnych
zamierzeń w dziedzinie badań naukowych, które dotąd finansujemy z własnych zasobów, jak i nowoczesnej działalności
edukacyjnej, bo zapotrzebowanie na szkolenie podyplomowe jest ogromne. Bardzo mnie to cieszy. Nie tylko dlatego,
że spełniam się jako mentor, ale przede wszystkim dlatego, że młodzi, ambitni lekarze będą mogli zaoferować swoim
pacjentom innowacyjne możliwości leczenia.
Jak ocenia Pani szanse skorzystania z funduszy unijnych?
Zarówno badania naukowe zorientowane na komercjalizację, jak i edukacja i rozwój kadr, stanowią kluczowe
elementy rozwoju naszego regionu, zdefiniowane w jednej z czterech Inteligentnych Specjalizacji dla Województwa
Pomorskiego „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego
się społeczeństwa”. Te cztery wybrane obszary w zakresie przedsięwzięć rozwojowych przeznaczone są do
dofinansowania w okresie programowania w latach 2014-2020. Braliśmy czynny udział w kształtowaniu ISP-4, jesteśmy
członkiem jej Rady. Proces wyboru był długi, a poprzedził je konkurs do którego przystąpiło ponad 800 podmiotów
w 28 partnerstwach. Możliwość dofinansowania to niewątpliwie optymistyczna perspektywa, choć nie przesądzająca
jeszcze o ewentualnym wsparciu. Jednak konkurs na wybór IS pozwolił odkryć zupełnie nowe wartości. Otóż największą
korzyścią, której zapewne nikt się nie spodziewał, jest nawiązanie wolnej współpracy w ramach specjalizacji oraz
poszukiwanie nowych rozwiązań na gruncie istniejących w regionie zasobów. Z konkurentów staliśmy się partnerami
poszukującymi wspólnych korzyści. To niezwykle cenne.
Prowadzi Pani też projekty promujące zdrowie….
Tak, to prawda. W Polsce system skoncentrowany jest na leczeniu, a profilaktyka kuleje, co sprawia, że system jest
nieefektywny, drogi, a przede wszystkim powoduje wzrost zachorowań. Cierpią na tym pacjenci. Chcemy to zmienić,
bo to nasza misja i moja, jako lekarza. Na początku były spotkania w Klinice Vivadental przeznaczone dla kobiet pod
nazwą Forum Kobiet Biznesu, Forum Piękna, Zdrowia i Urody. Teraz w związku z dużym zainteresowaniem przenieśliśmy
tę imprezę poza firmę i nadaliśmy nazwę Vivadental Beauty Forum. Zorganizowaliśmy też podobny projekt dla mężczyzn
Vivadental Viva Man. Na wiosnę planujemy zorganizowanie wielkiego pikniku promującego zdrowie dla całych rodzin
Vivadental Viva Family. Do projektów tych angażujemy naszych partnerów, wybitnych lekarzy oraz wiodące ośrodki
z różnych dziedzin medycyny. Mamy wielkie plany z tym związane. Celem jest człowiek i jego potrzeby.

Przyznam, że dusza społecznika robi wrażenie, bo przecież powołała Pani Fundację Vivadental
Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL, to moja najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne, do której bez wahania
przystąpili nasi synowie. Pomagamy przede wszystkim dzieciom niepełnosprawnym, osieroconym i wykluczonym,
ale także, młodzieży, osobom starszym, chorym, oraz dzieciom przebywającym w hospicjach, generalnie wszystkim,
którzy nie są w stanie realizować swoich potrzeb związanych ze zdrowiem. Wpisujemy się w wartości odwołujące się
do społecznej odpowiedzialności biznesu, pragniemy przede wszystkim służyć swoją wiedzą i potencjałem naszemu
społeczeństwu i najbardziej potrzebującym. Wykonujemy także całkowite rekonstrukcje uzębienia osób wchodzących
w dorosłe życie, które urodziły się bez zawiązków zębowych, co oznacza, że zęby im nigdy nie wyrosną. Koszty
takiego leczenia są ogromne i w żadnym stopniu nie refundowane. Obejmujemy też opieką całe rodziny repatriantów
z ogarniętej wojną Ukrainy. Działamy w oparciu o wolontariat, który tworzy głównie zespół Kliniki Vivadental. Nasi
podopieczni korzystają z najnowocześniejszych technologii. Środki do leczenia pochodzą z własnych zasobów,
przekazujemy je z Kliniki Vivadental. Stałą opieką objęliśmy już ponad 140 dzieci.
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Leczenie to w waszym przypadku najprostsza forma pomocy.
Nie mogę powiedzieć, że najprostsza, ani też jedyna. Mamy szerokie plany związane z naszą aktywnością na
niwie społecznej. Wkrótce obejmiemy opieką stomatologiczną jedną z gdańskich szkół, w której dla ponad 700
uczniów chcemy wdrożyć program profilaktyczny, który przy współudziale rodziców i nauczycieli, pozwoli zmienić
dotychczasowe przyzwyczajenia i wypracować prawidłową kulturę higieny jamy ustnej na całe życie. Podejmujemy
inicjatywy charytatywne z innymi fundacjami. Z Fundacją Święty Pankracy stworzyliśmy program pomocy dla dzieci
z najuboższych rodzin pn. „Skrzydła”, które dzięki naszemu zaangażowaniu i wsparciu ludzi dobrej woli, będą mogły
rozwijać swoje talenty. Sami uczestniczymy w różnych akcjach i aukcjach charytatywnych, co daje nam nieopisaną
przyjemność. I proszę mi wierzyć, że nie mówię tego, aby się chwalić, ale po to, żeby przekonać, że to co robimy ma
sens, przynosi wymierne korzyści potrzebującym. Im więcej ludzi dobrej woli włączy się do pomocy, będzie chciało
dzielić się z potrzebującymi, tym świat będzie piękniejszy, bo ludzie będą szczęśliwsi…
Prowadzenie tak wszechstronnej firmy nie jest chyba łatwe i wymaga zaangażowania wielu osób.
Rozwój firmy zawsze pociąga za sobą wzrost zatrudnionych w niej pracowników. Dzisiaj jest nas blisko 40 osób, nie
tylko lekarzy i asystentek, dołączyli do nas także inżynierowie, menadżerowie, publicyści, graficy, programiści. Zawsze
podkreślam kluczową rolę zespołu, bo od niego zależy najwięcej. Każdy kto prowadzi firmę, dobrze wie, że to najbardziej
wrażliwa przestrzeń, a zarazem najważniejsza. Ludzie są najcenniejszym zasobem każdej organizacji. Staram się dobrze
diagnozować najlepsze kompetencje mojego zespołu i tworzyć warunki, aby je wnosić w rozwój firmy.
Co Pani zdaniem jest najważniejsze w kierowaniu zespołem?
Istotą powodzenia jest uzyskanie jedności celów, zrozumienia, osiągania wzajemnych korzyści i zadowolenia z pracy.
Zespołowi pozostawiam wiele swobody, oczywiście w ramach procedur, zwyczajów i zasad postępowania. Liczę za to
na kreatywność, zaangażowanie, wzrost poziomu odpowiedzialności, a przez to lepsze efekty w pracy. Mam szczęście
pozyskiwać dla moich idei wspaniałych ludzi, doskonałych lekarzy, kreatywnych menadżerów, oddanych pracowników.
Z nimi buduję przyszłość naszej firmy. Dzięki nim ciągle myślę o rozwoju.
Pewnie w ciągu tych 25 lat bywały trudne momenty? Jak Pani sobie z nimi radziła?
Cóż, nawiązując do pierwszego pytania o długą drogę i bagaż doświadczeń, mogę powiedzieć, że dzisiaj mamy piękną
autostradę. Zdarzały się jednak drogi wyboiste, błoto i kocie łby, na których łatwo było o poślizg. Zawsze jednak jedziemy
na pełnym gazie mocno trzymając kierownicę i tak jak fińscy rajdowcy, nigdy nie zwalniamy przed wzniesieniem,
bo jak za nim niczego nie będzie, to szkoda zdejmować nogę z gazu. I tak jest u nas. Ale choć każdy odcinek jest starannie
zaplanowany, my się nigdy nie ścigamy. Jedziemy swoją drogą mając przed sobą tylko jeden znak. Misja. I cel. Człowiek.
Co dla Pani i firmy stanowi „złotą regułę”?
Każdy człowiek kieruje się jakimiś zasadami. Dla mnie najważniejszy jest szacunek dla człowieka. Ale też i nieco więcej.
W trakcie wielu lat naszej działalności, wiele rzeczy uległo zmianie, niedoskonałe zostały wyeliminowane, dobre
ulepszone, najlepsze zamieniły się w procedury. Mamy ich ponad setkę. Stworzyliśmy własną kulturę organizacyjną,
u podstaw której stoi kultura osobista i poszanowanie godności drugiego człowieka oraz ciągłe doskonalenie. Jest to
wykładnia wszystkich podejmowanych przez nas działań. Niezależnie czy jest to leczenie, szkolenie, badania naukowe,
wolontariat, czy działalność na niwie mediów. Te pryncypialne zasady naszego istnienia zawarliśmy w Kodeksie Etyki,
księdze zasad, które budują wszechstronnie nasze otoczenie, wewnątrz i na zewnątrz organizacji, przede wszystkim zaś
naszą wrażliwość i świadomość.
Jak patrzycie na konkurencję, bo w stomatologii jest ona chyba ogromna...
Dla mnie konkurencja to najważniejszy element otoczenia zewnętrznego i wolnego rynku. To motywacja zarówno
do rozwoju indywidualnego, jak i generowania przewagi w regionie, tworzenia tzw. dolin, klastrów, etc. Gdyby nie
konkurencja stalibyśmy w miejscu, tak jak w czasach komuny, zadowoleni z tego kim jesteśmy i z tego co mamy.
A przecież nie interesuje nas kult przeciętności, lecz przedsiębiorczość. Konkurencja jest nam potrzebna jak tlen. Trzeba
ją jednak rozumieć, jako ideę budowania unikalnych kompetencji lokalnych, a nie jako walkę na wyniszczenie, jak się ją
postrzega powszechnie. Powinniśmy jednoczyć wysiłki w budowaniu jakości, z której będzie czerpało całe społeczeństwo,
ale nigdy kosztem konkurentów. Wtedy bowiem możemy stanąć przed konkurentem z zewnątrz, na którego nie będzie
siły. Ale strategia budowania silnej domeny medycznej w naszym regionie opartej o wzrost konkurencyjności lokalnej,
powinna być skierowana nie tylko na zabezpieczenie naszego rynku, ale również na równolegle poszukiwanie szans
na konkurowanie na rynku krajowym oraz na rynkach międzynarodowych. Myślimy więc, jak w regionie tworzyć nową
wartość - współpracy dla dobra wspólnego. Trudno się o tym rozmawia, bo jak to u nas - dwoje ludzi, a trzy zdania…
Jaka jest Pani definicja sukcesu?
Dla mnie sukces to wewnętrzna potrzeba rozwoju, szukanie szans na realizację swoich pomysłów, konsekwencja
w działaniu, otwartość, ciągłe uczenie się, poświęcenie i… nieustanne wyznaczanie kolejnych zadań. Ważne, aby
w tym działaniu uzyskać poparcie współpracowników, wskazać im cele, dać motywację, porwać do działania. Trzeba
być prawdziwym liderem dla swojego zespołu, umieć słuchać, okazywać szacunek, wymagać odpowiedzialności
i motywować. Z innej strony sukces jest jak bieg pod górę. Jak zwolnisz i staniesz, to możesz się stoczyć w dół. Sukces
oznacza postęp, który trwa i nigdy się nie kończy, w przeciwnym wypadku dogoni nas porażka. Nigdy zatem nie
spoczywam na laurach. One bowiem tylko potwierdzają, że jestem na dobrej drodze. Mam więc nadzieję, że na tej
drodze do sukcesu, będę nadal odnajdywać motywację, aby nieustanie doskonalić wszystko, co tylko z pozoru wydaje
się najlepsze. Wierzę, że prawdziwe Sukcesy są jeszcze przede mną. To od lat mój horyzont, a dzisiaj także drogowskaz
na kolejne 25 lat...
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Rozmowa z Marszałkiem Województwa Pomorskiego
Mieczysławem Strukiem

Nauka i biznes
w kształtowaniu
rozwoju technologii
medycznych

Zdrowie Publiczne to dziedzina medycyny zajmująca się zapobieganiem chorób.
Jak to ważne dla nas wszystkich zadanie realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego?
Zdrowie publiczne to szersze zagadnienie obejmujące promocję i ochronę zdrowia oraz zapobieganie chorobom.
Dlatego tak istotne są wszelkie działania prowadzące do podniesienia jakości i skuteczności usług medycznych,
z jednoczesnym zapewnieniem pacjentom dostępności wynikającej z potrzeb zdrowotnych, których efektem
będzie zwiększenie aktywności mieszkańców regionu na polu społecznym, kulturowym i gospodarczym. Samorząd
Województwa Pomorskiego zachęca do świadomego monitorowania stanu zdrowia poprzez udział w programach
profilaktycznych i edukację zdrowotną. W tym celu aktywizujemy samorządy lokalne i organizacje pozarządowe - temu
od 2012 r. służy Pomorskie Forum Samorządowe ds. profilaktyki i promocji zdrowia - platforma współpracy i wymiany
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doświadczeń z przedstawicielami wszystkich powiatów i miast grodzkich województwa pomorskiego. Uruchomiliśmy
w roku 2015 ważne narzędzie informatyczne jakim jest Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów
Zdrowotnych.
Jesteśmy w trakcie opracowywania Regionalnego Programu Zdrowotnego na kolejne lata. Planujemy na jego realizację
pozyskać środki z unijnych funduszy, m.in. na projekty z zakresu profilaktyki i diagnostyki chorób np. diabetologicznych,
wieku starczego, zaburzeń psychicznych, układu krążenia czy nowotworowych. Ważne są przy tym promocja i edukacja
zdrowotna, m.in. akcje profilaktyczne, promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Długość życia wydłuża się, a jednocześnie z roku na rok przybywa nam ludzi chorych.
Jak Samorząd Województwa planuje rozwiązać te uwarunkowania, czyli jednoczesnego zwiększenia podaży
usług medycznych i zapewnienia opieki ludzi w podeszłym wieku?
Chcemy w regionie stworzyć sieć ośrodków geriatrycznych i opieki długoterminowej, z której będą korzystać ludzie
w podeszłym wieku. W ramach prowadzonych negocjacji z samorządami lokalnymi udało się wypracować koncepcję
dla rozwoju ww. struktur. Wolę utworzenia oddziałów geriatrycznych zgłosiły m.in. Kościerzyna, Malbork czy Lębork.
W Trójmieście ma powstać Centrum Geriatrii. Tu najważniejszymi graczami są marszałkowski Szpital Reumatologiczny
w Sopocie oraz GUMed.
W ramach np. działalności Centrum Opieki Geriatrycznej w Sopocie planuje się powstanie oddziału szpitalnego
z 42 łóżkami, ale także Oddział Dzienny Geriatryczny, Poradnię Geriatryczną, Poradnię Rehabilitacyjną czy Poradnię
Psychologiczno-Psychiatryczną.

Program Zdrowie dla Pomorzan zakłada zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług medycznych. Czy
pod koniec 2016r. można przywołać działania, jakie zostały zrealizowane w tej dziedzinie?
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej dla obszaru województwa została sporządzona Regionalna Mapa
Potrzeb Zdrowotnych, uwzględniająca specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. W lipcu br. Wojewódzka
Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych w Gdańsku przyjęła priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej województwa
pomorskiego do końca 2018 roku. Jednym z najważniejszych jej celów jest zapewnienie pacjentom dostępności
do świadczeń medycznych, zarówno w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych czy dziennych, a przede wszystkim
skrócenie kolejek oczekujących na świadczenie.
Nie możemy zapominać o rozwoju infrastruktury i doposażenia podmiotów leczniczych podległych Samorządowi
Województwa Pomorskiego. W 2014 r. na ten cel wydatkowano, zarówno ze środków własnych Województwa, jak
i pozostałych źródeł kwotę ok. 22 mln zł, a w roku 2015 – kwotę prawie 29 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji należy
wymienić: przebudowę i wyposażenie pomieszczeń dwóch oddziałów pediatrycznych w Szpitalu im. M. Kopernika
w Gdańsku oraz oddziału kardiochirurgii dziecięcej w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku (Copernicus Podmiot Leczniczy
Sp. z o.o. w Gdańsku), przebudowę budynków poszpitalnych pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku,
przebudowę budynków dwóch szpitali psychiatrycznych w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim, a także modernizację
OIOM w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku-Zaspie, modernizację budynków Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz
Szpitala Św. Wincentego a Paulo na potrzeby oddziału chirurgii dziecięcej, poradni onkologicznej, oddziału położniczo-ginekologicznego, oddziału kardiologicznego oraz oddziału okulistycznego; modernizację, przebudowę i wyposażenie
oddziału kardiologicznego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie; modernizację budynku
Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku, zakup aparatu TK dla szpitali w Słupsku i Gdyni.
W tym roku na wydatki inwestycyjne przeznaczyliśmy ok. 22,5 mln zł, dzięki czemu powstanie kompleks poradni
przyszpitalnych w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, zmodernizowany zostanie oddział położniczo-ginekologiczny w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, a także dostosowane do przepisów prawa oddziały: chirurgii
ogólnej, chorób wewnętrznych oraz zmodernizowany oddział położniczo-ginekologiczny w Szpitalu Św. Wojciecha

Nowe łańcuchy wartości
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w Gdańsku. Szpital Morski im. PCK doposażony będzie w akcelerator, a Szpital św. Wojciecha w aparat do tomografii
komputerowej.
Są jeszcze inwestycje współfinansowane przez budżet państwa, jak np.: przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału
udarowego w Szpitalu im. M. Kopernika czy ważne inwestycje w szpitalu psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim,
a także przebudowa budynków na potrzeby Oddziału Chemioterapii Jednego Dnia oraz Pracowni Cytostatyków
i Apteki wraz z wyposażeniem w Szpitalu Morskim w Gdyni.
Aktualnie największe zadania inwestycyjne Województwa Pomorskiego w ochronie zdrowia, współfinansowane
ze środków unijnych, to te dotyczące rozbudowy i wyposażenia 3 szpitalnych oddziałów ratunkowych w: Szpitalu
im. Kopernika w Gdańsku, Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz w szpitalu w Wejherowie. Planujemy także
budowę dwóch lądowisk dla śmigłowców przy SOR: w Szpitalu im. M. Kopernika oraz w Szpitalu Św. Wincentego
a Paulo w Gdyni. Łączny koszt tych projektów szacowany jest na ok. 22 mln zł (w tym środki UE ok. 14 mln zł). Ponadto
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego planowana jest budowa nowych
bloków operacyjnych w 3 szpitalach: na gdańskiej Zaspie, w szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni oraz w szpitalu
w Wejherowie. Łączny koszt inwestycji szacuje się na kwotę około 288 mln zł.

Czy polityka zdrowotna województwa pomorskiego, obejmuje obszar edukacji kadr medycznych i czy są już
konkretne projekty z tym związane?
Tak. Przyjęliśmy, że poprawę dostępności do świadczeń można osiągnąć poprzez pozyskiwanie specjalistycznej kadry
medycznej, zwłaszcza w dziedzinach deficytowych (m.in. geriatrii, pediatrii, psychiatrii dziecięcej). Dużym problemem
jest migracja lekarzy, pielęgniarek, fizykoterapeutów do krajów UE. Należy pamiętać, że kształcenie kadr medycznych to
kompetencje Ministerstwa Zdrowia, uczelni medycznej GUMed i innych szkół medycznych niepublicznych, wojewody
i samorządów zawodowych: lekarskiego i pielęgniarskiego. Już 2014 r. w ramach Regionalnego Programu Strategicznego
Zdrowie dla Pomorza podjęte zostały działania w zakresie ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji kadr
medycznych. Rozpoczęliśmy rozmowy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim w sprawie
uruchomienia nowego kierunku studiów z psychologii medycznej. We wrześniu br. Urząd Marszałkowski był
współorganizatorem konferencji dot. psychiatrii dzieci i młodzieży. Podjęta została także inicjatywa uruchomienia
miejsc specjalizacyjnych w szpitalu psychiatrycznym w Starogardzie Gdańskim dla psychologów klinicznych. Odbyły
się także spotkania w sprawie lekarskich kadr medycznych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku. W przyszłym
roku chcemy zrealizować zadanie, które ma na celu zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych do wybierania
medycznych kierunków kształcenia.
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Czy na Pomorzu istnieje dobra współpraca pomiędzy sektorem Nauki i Biznesu w kwestii rozwoju technologii
medycznych?
Województwo Pomorskie ma silną tradycję w zakresie wspierania współpracy nauki i biznesu. Już prawie dziesięć
lat temu uruchomiliśmy pilotażowy w skali kraju Regionalny Program Wspierania Klastrów. Klastry, które wyłoniły się
w tamtym okresie umożliwiły pomorskim firmom i naukowcom zacieśnić kooperację, a także stworzyć nowe łańcuchy
wartości. Zapoczątkowane partnerskie kontakty samorządu województwa, inspirujące współpracę nauki i biznesu,
są obecnie kontynuowane w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.
Zgodnie z zasadą inteligentnej specjalizacji, środki publiczne są ukierunkowywane na te obszary aktywności, które
mogą w znaczący sposób wpłynąć na konkurencyjną pozycję regionu. W szczególności dotyczy to obszarów B+R,
których wsparcie gwarantuje rozwój nowatorskich technologii na skalę światową. Województwo Pomorskie wyłoniło
w ubiegłym roku cztery takie kluczowe obszary, w które chcemy zainwestować środki dostępne np. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z nich są Technologie
medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia. Z satysfakcją stwierdzam, że oddolny proces mobilizacji
środowiska w procesie wyłonienia tej specjalizacji, skupionej wokół branży medycznej, przerósł nasze oczekiwania. W
działania zaangażowało się ponad 90 podmiotów z regionu, w tym zarówno przedstawicieli świata biznesu, uczelni
wyższych, jak również szpitali i organizacji pozarządowych. Chciałbym również podkreślić, że firma Vivadental od
samego początku była aktywnie zaangażowana w ten proces, współkształtując wraz z innymi partnerami cele i priorytety
wspomnianej przeze mnie specjalizacji. Warto wspomnieć, że ponad roczny proces zawiązywania relacji i współpracy
pomiędzy pomorskimi partnerami w ramach poszczególnych specjalizacji został skonkludowany utworzeniem
Rad Inteligentnych Specjalizacji. Jestem przekonany, że obecny skład Rady specjalizacji zdrowotnej, w której obok
przedstawicieli uczelni wyższych, takich jak: Gdański Uniwersytet Medyczny czy Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu, bierze udział również firma Vivadental, jest gwarancją inspirowania przez nią konkretnej współpracy pomiędzy
nauką a biznesem po to, aby Pomorze stało się rozpoznawalnym w Europie oferentem usług prozdrowotnych.

Pomorze jest atrakcyjnym regionem turystycznym, co rok odnotowujemy kolejne rekordy odwiedzających
nasz region turystów z całego świata. Czy w planach naszego województwa jest rozwój sektora Turystyki
Medycznej ?
Zdecydowanie tak. Działania w tym obszarze prowadzone są już od dłuższego czasu, szczególnie przez Pomorską
Regionalną Organizację Turystyczną. W pierwszej kolejności postawiliśmy na większą integrację branży turystycznej
z podmiotami świadczącymi usługi medyczne i zdrowotne, dzięki temu w przyszłości możliwa będzie sprzedaż
kompleksowych pakietów turystycznych bazujących na świadczeniach medycznych. Poprzez bliższe kontakty z branżą
wskazane zostały również główne specjalizacje, które stanowią duży potencjał w kontekście rozwoju oferty naszego
województwa. Są to m.in. stomatologia, neurochirurgia, rehabilitacja, medycyna estetyczna, jak również zabiegi
wellness&spa. Zorganizowano również pierwsze warsztaty szkoleniowe, podczas których specjaliści reprezentujący
wybrane rynki zagraniczne przedstawili mechanizmy pozyskiwania pacjentów, ich oczekiwania oraz warunki jakie
muszą spełniać usługodawcy w naszym regionie.
Wykorzystując fakt, iż sektor usług prozdrowotnych jest również jedną z 12 branż, jakie w najbliższych latach będą
objęte wsparciem Promocji Marek Produktowych Polski przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w przyszłym
roku planowana jest prezentacja oferty województwa pomorskiego na wyselekcjonowanych rynkach zagranicznych
(m.in. w Norwegii, Rosji i na Ukrainie) przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Jednocześnie bazując
na dotychczasowych doświadczeniach z innych obszarów turystyki, przygotowane zostaną wizyty studyjne dla
dziennikarzy i zagranicznych tour operatorów skupionych na usługach medycznych i zdrowotnych.
W ramach programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego i Interreg Południowego Bałtyku pojawiają się obecnie takie
projekty, których głównym celem jest promocja regionu jako miejsca do rozwoju atrakcyjnej turystyki zdrowotnej (spa).
Z punktu widzenia regionalnego ważne jest, że te projekty mogą wypromować Pomorskie jako miejsce, w którym
warto odpoczywać i rozwijać już silnie rosnący sektor spa. W takie projekty zaangażowane są np. Agencja Rozwoju
Pomorza, Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej, Uniwersytet Gdański i gminy.

Rozmawiał: Filip Szycik
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PRÓCHNICA
- zagrożenie, czy szansa na Piękny Uśmiech?

Dr n.med. Violetta Szycik

Światowa Organizacja Zdrowia /WHO/ definiuje próchnicę jako proces patologiczny, który prowadzi do odwapnienia
i proteolitycznego rozpadu twardych tkanek zębów. Jest to najczęściej występująca choroba cywilizacyjna,
a zarazem najbardziej rozpowszechniona choroba narządu żucia dotykająca ludzi w każdym wieku i w każdym
zakątku naszego globu. To nie tylko polska przypadłość, bo równie głębokie defekty uzębienia posiadają choćby
Niemcy, Rosjanie, Anglicy czy Norwegowie, którzy odwiedzają Klinikę Vivadental. Wyjątek stanowi Szwecja, gdzie
próchnica to problem marginalny. Dobre warto naśladować. Próchnica ma wieloczynnikowe podłoże /obecność
w jamie ustnej węglowodanów i drobnoustrojów kwasotwórczych zdolnych do ich fermentacji, indywidualna
podatność tkanek zębów do odwapniania oraz czas i częstotliwość działania czynników patogennych/ przewlekły
stan oraz różnorakie konsekwencje.
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PRÓCHNICA W POLSCE
Próchnica zębów to problem społeczny, który dotyka
całe polskie społeczeństwo. Właściwie od zawsze. Jest
on dziedziczony z pokolenia na pokolenie, a zmiany
w tej materii może dokonać przede wszystkim
zorganizowane działanie w świadomości Polaków,
działanie zdolne przeciąć to niechlubne i niechciane
przez nikogo dziedzictwo, działanie jakie podejmuje
Klinika Vivadental w ramach projektu tworzonego
dla Województwa Pomorskiego.

DANE STATYSTYCZNE
W Polsce, według GUS, na próchnicę cierpi połowa
dzieci w wielu przedszkolnym, w wieku 18 lat jest to
już 91,5%, a w wieku dorosłym 95% społeczeństwa.
Dane Naczelnej Rady Lekarskiej mówią, że próchnicę
ma ponad 90% 7-latków i blisko 100% 40-latków.
U statystycznego 12-latka próchnica występuje
w 3,5 zębach stałych, a 40% 18-latków ma już
braki w uzębieniu z powodu powikłań próchnicy
i konieczności usunięcia, najczęściej pierwszych
zębów trzonowych. Ponad 50% dzieci w wieku 3
lat ma zęby z ubytkami próchnicowymi. Średnio u
trzylatka objęte są nimi trzy zęby. Ponad 60% matek
dzieci w tym wieku nie było z nimi u stomatologa.
Tylko 17% rodziców dzieci w wieku 7 lat regularnie
interesuje się ich myciem zębów (i około 35% – w
przypadku pięciolatków).
Aż 66% nie podaje dziecku preparatów fluoru (75%
– pięciolatkom). I aż 9% dzieci, które ukończyły 7.
rok życia, nigdy nie było u dentysty. U pięciolatków
stwierdza się około pięciu zębów z nieleczonymi
ubytkami próchnicowymi, a odsetek dzieci
pięcioletnich bez próchnicy nie przekracza 20%.
Odsetek dzieci w wieku 12 lat z co najmniej jednym
zębem stałym usuniętym z powodu próchnicy
wynosi 4%, a u młodzieży w wieku 18 lat – aż 15%.
Większość piętnastolatków nie ma już jednego lub
kilku zębów. Jest to skutek utrzymującej się od wielu
pokoleń epidemii próchnicy, której państwowy
system leczenia stomatologicznego nie jest w stanie
zahamować, liczba zaś programy profilaktyczne to
fikcja.
Według Ministerstwa Zdrowia w latach 2010-2012
zanotowano spadek próchnicy. Ale nie można
mówić o spadku, którego wartość nie przekracza
błędu statystycznego. Nadal polskie 12-latki mają
średnio 3,5 zębów dotkniętych próchnicą, a w Danii
liczba ta wynosi 0,6; w Niemczech i Norwegii – 1,7;
w Rumunii, Czechach i na Białorusi – ok. 2,1; na
Węgrzech – 2,4; Bułgarii – 3,1. Gorzej jest tylko na
Litwie, w Słowacji i na Chorwacji.

Ciekawe są inne dane – statystyczny Polak zużywa
jedną tubkę pasty na rok, a szacuje się, że 800 tys.
Polaków w ogóle nie ma szczotki do zębów. Wiele
rodzin ma tylko jedną szczoteczkę. Zaledwie połowa
populacji myje zęby rano i wieczorem. Czy może
dziwić, że…
… próchnica u dorosłych stanowi problem aż 95%
populacji. Po 60 roku życia wszystkie zęby posiada
niewielki odsetek Polaków. Dane wskazują, iż ponad
40% emerytów ma całkowite bezzębnie. Starość
to zazwyczaj całkowite bezzębie. Przyzwyczailiśmy
się już do tego, że starsi ludzie są szczerbaci.
W rzeczywistości wszystkie osoby nie posiadające
zębów, choćby nawet i jednego, to inwalidzi. Wszak
pozbawieni są narządu żucia, tak jak w przypadku
innych niepełnosprawności, o inwalidztwie
decyduje utrata narządu ruchu, słuchu, czy dotyku.
Nie ma wiec wątpliwości, że mówiąc o skutkach
próchnicy związanymi z utratą zębów, musimy
mieć w świadomości inwalidztwo. Zatem Polska
to kraj inwalidów. Studenci ze Szwecji przyjeżdżają
do Polski, aby zobaczyć jak wygląda próchnica. Tam
choruje na nią zaledwie 3 % dzieci.

Polska chociaż jest w światowym ogonku, to nie daleko jej do danych ogólnoświatowych. Według danych WHO
na całym świecie od 60 do 90% dzieci w wieku szkolnym oraz blisko 100% dorosłych ma ubytki w zębach. Ciężkie
choroby przyzębia (dziąseł), mogące doprowadzić do utarty zębów, występują u 15–20% populacji w wieku 35–
44 lata. Na świecie około 30% osób w wieku 65–74 lata nie ma swoich naturalnych zębów. Nie zmienia to faktu, iż
sytuacja w Polsce jest katastrofalna.

SKUTKI

Próchnica u dzieci, zależnie od stopnia zaawansowania
i występowania dysfunkcji z nią związanych
wynikających z estetyki, braków w uzębieniu, czy
niemiłego zapachu z ust, powoduje osłabienie
poczucia własnej wartości, niską samoocenę,
obniżenie psychofizycznej jakości życia, ograniczenie
aktywności fizycznej, a w konsekwencji także otyłość
oraz wykluczenie, a co za tym idzie także gorsze
wyniki w nauce, co może mieć konsekwencje dla
całego życia w wieku dorosłym. Dochodzą również
takie czynniki jak ból i strach, które doprowadzają
do dentofobii i nawarstwiania się problemów
związanych z uzębieniem.

życia. Wiek przedszkolny jest szczególnie istotny,
bo w tym czasie wyrzynają się pierwsze zęby stałe,
o czym wiele osób nie mając o tym żadnego pojęcia,
nie podejmuje wobec dzieci żadnej profilaktyki,
bo w powszechnej opinii o zęby mleczne nie trzeba
dbać. Tymczasem właśnie zęby mleczne ze względu
na znaczną liczbę głębokich bruzd i szczelin na
powierzchniach zębów trzonowych oraz z uwagi
na słabszą mineralizację, są bardziej narażone na
działanie bakterii próchnicowych.

Od zdrowych zębów naprawdę wiele zależy.
Zły stan zębów, negatywnie wpływa na cały
organizm człowieka. Zgorzele i zapalenia tkanek
mogą stają się najczęściej źródłem zakażenia dla
całego organizmu i mogą spowodować wiele
groźnych schorzeń, w tym w szczególności
chorobę reumatyczną, zapalenie wsierdzia i mięśnia
sercowego, kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie
tęczówki oka, żył oraz wiele innych chorób, w tym
wrzodziejąco-martwicze zapalenia jamy ustnej, czy
nowotwory zębopochodne.

ZAPOBIEGANIE

Najskuteczniejszym
sposobem
zwalczania
próchnicy jest profilaktyka: bierna zbiorowa –
polegająca na dodawaniu do wody związków fluoru,
czynna zbiorowa – przeprowadzana w miejscu
edukacji od żłobka do szkoły; czynna indywidualna
– koncentrująca działania przeprowadzane przez
dziecko przy współudziale rodziców, lekarza
dentysty, lekarza pediatry, pielęgniarki, higienistki
szkolne. Profilaktyka powinna być prowadzona już
od samego urodzenia, ponieważ próchnica zębów
mlecznych pojawia się już w pierwszym roku życia,
a w wieku 7 lat sięga nawet 100%. Największy przyrost
próchnicy przypada na okres między 2 a 4 rokiem
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IDEALNY
KSZTAŁT
REKONSTRUKCJI
Komputerowa analiza zdjęć
Stomatologia estetyczna, mimo że nie jest
samodzielną specjalizacją stomatologiczną, stanowi
najprężniej rozwijającą się gałąź stomatologii,
łącząc w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu
wszystkich
specjalizacji
stomatologicznych,
w tym stomatologii zachowawczej, periodontologii,
protetyki, chirurgii oraz ortodoncji. Łącząc mierzalne
parametry, wrodzoną wrażliwość artystyczną oraz
rozumiejąc zasady kompozycji, harmonii i proporcji
lekarz dentysta jest w stanie kreować idealny kształt
rekonstrukcji, co jest niezbędnym czynnikiem
umożliwiającym uzyskanie satysfakcjonującego
efektu
estetycznego
leczenia.
Warunkiem
powodzenia takiego leczenia jest precyzyjne
planowanie oraz konsekwentne realizowanie
ustalonego planu leczenia. W ostatnich latach lekarze
dentyści otrzymali doskonałe narzędzie wizualizacji
przyszłego efektu leczenia w postaci cyfrowego
projektowania uśmiechu (ang. digital smile
design, DSD). Daje ono możliwość usprawnienia
diagnostyki, komunikacji, a także pozwala stworzyć

przewidywalną sekwencję leczenia. DSD bazuje
na określonych zestawach zdjęć fotograficznych,
których odpowiednia analiza ma kluczowe
znaczenie dla zaplanowania poszczególnych
zabiegów, komunikacji pomiędzy lekarzami różnej
specjalności, technikiem dentystycznym oraz
ułatwia prowadzenie dokumentacji medycznej.
Niewątpliwą zaletą tej techniki jest zaangażowanie
pacjenta w proces leczenia, gdyż nic tak jak
fotografie samego pacjenta
oraz pokazanie
przyszłego efektu leczenia nie motywuje bardziej
do współpracy. Analiza fotografii, wykonanych
w wystandaryzowanych i powtarzalnych warunkach
ułatwia diagnostykę, wyraźnie obrazuje problemy
i daje możliwość opracowania planu ich leczenia.
Wirtualna wizualizacja uśmiechu polega na ustaleniu
linii referencyjnych, analizie uzębienia, nanoszeniu
kształtów żądanej odbudowy na zdjęciach pacjenta
w programie komputerowym, z uwzględnieniem
wymagań estetycznych, jak i obecnie uznawanych
kanonów piękna. Na estetykę twarzy składają
się cztery komponenty: kompozycja twarzowa,
twarzowo-zębowa, zębowa oraz dziąsłowa.

Planowanie oraz
konsekwentne
realizowanie
ustalonego
planu leczenia
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Kompozycja twarzowa
Na piękny uśmiech wpływ mają nie tylko idealnie ustawione zęby. Uśmiech stanowi element twarzy wpisany
w określoną przestrzeń. W ocenie kompozycji twarzy analizuje się poszczególne parametry, umiejscowione w
obrębie dwóch płaszczyzn: czołowej (en face) oraz strzałkowej. W perspektywie czołowej na tzw. symetrię poziomą
składają się wykreślone linie horyzontalne: włosów, brwi, źrenic czy też linia podnosowa oraz szpary ust, które
zespalają ze sobą poszczególne elementy twarzy. Linia pośrodkowa twarzy jest prostopadła do linii poziomych
i przeciwstawia się spójności. Niniejszy podział umożliwia analizę i ocenę kompozycji twarzy. Niezwykle ważna
jest tutaj znajomość następujących reguł, dotyczących właściwych proporcji twarzy:
1.

Siły spajające są najistotniejsze dla osiągnięcia odpowiedniej estetyki.

2.

Odchylenie linii pośrodkowej ma znaczenie drugorzędne i różni się osobniczo, bez negatywnego wpływu
na ogólną estetykę.

3.

Równoległość linii poziomych jest istotniejsza, niż przebieg każdej z nich z osobna.

Każdy ząb charakteryzuje się określonym kształtem oraz wielkością. Pod względem estetycznym zęby ustawione
są w łuku, współgrają ze sobą oraz z otaczającymi tkankami miękkimi i rysami twarzy pacjenta, dzięki czemu
powstaje dynamiczna, trójwymiarowa kompozycja. Prawidłowa zależność pomiędzy szerokością, a wysokością
korony siekaczy przyśrodkowych powinna zawierać się w granicach 75-85%. Im wartość współczynnika jest bliższa
85%, tym korona staje się krótsza i bardziej kwadratowa. Natomiast zależności dążące do wartości mniejszych niż
75% charakteryzują zęby smukłe, o kształcie zbliżonym do prostokąta. Prawidłowe wymiary pozostałych zębów
możliwe są do osiągnięcia stosując zasadę tzw. „złotej proporcji”. Zasada ta zakłada, iż wartość szerokości kolejnych
zębów w łuku stanowi 62% szerokości zęba znajdującego się przyśrodkowo. Szerokość przedniego górnego
sekstansu pozostaje w „złotej proporcji” do szerokości uśmiechu, a ta z kolei zachowuje analogiczną proporcję do
szerokości twarzy (artykuł: estetyczne aspekty analizy uśmiechu).
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Harmonia dziąsłowa
Warunkiem uzyskania harmonijnego i zrównoważonego uśmiechu jest współgranie wyglądu zębów z wyglądem
dziąseł. Piękny uśmiech wynika z równowagi osiągniętej pomiędzy estetyką białą i różową, czyli estetyką symetrii
i uporządkowania zębów, jak również otaczających je tkanek miękkich. Należy dążyć do uzyskania symetrycznego
zarysu girlandy dziąsłowej w łuku górnym. Szczyt brzegu dziąsła na siekaczach przyśrodkowych i kłach powinien
być symetryczny i znajdować się na tej samej wysokości. Natomiast granicę dziąsła brzeżnego na siekaczach
bocznych należy nieznacznie obniżyć w stosunku do zębów sąsiednich. Okolice przyszyjkowe górnych zębów
przednich podczas uśmiechu powinny zostać wyeksponowane przez uniesioną wargę górną. Obecnie zakłada
się, że widoczność dziąsła większa niż 3 mm prowadzi do tzw. uśmiechu dziąsłowego (ang. gummy smile)
i wymaga korekty, gdyż jest estetycznie wątpliwa.

W ostatnim czasie coraz więcej pacjentów zwraca się do lekarzy
Kliniki Vivadental w celu poprawy swojego wyglądu, harmonii
w rysach twarzy, korekty kształtu, koloru i ustawienia zębów oraz
estetyki uśmiechu.
Piękny uśmiech poprawia poczucie własnej wartości, znosi bariery ograniczające możliwości rozwoju zawodowego,
czy też życia towarzyskiego. Zwiększa się też również znacząco liczba pacjentów, którzy wymagają nie tylko
dopracowanych pod względem technicznym uzupełnień protetycznych, wykonanych w ramach rehabilitacji
protetycznej, ale również wysoce atrakcyjnych pod względem estetycznym, zgodnie z subiektywnym poczuciem
estetyki twarzy, uzębienia i uśmiechu. W większości przypadków efekt estetyczny leczenia protetycznego można
ocenić dopiero po wykonaniu uzupełnień protetycznych. Zdarza się, że pomimo merytorycznej i technicznej
poprawności wykonania uzupełnień uzyskany efekt estetyczny rozmija się z oczekiwaniami pacjenta i nie jest
akceptowany. Narzędzie DSD pozwala uniknąć rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pacjenta, a uzyskanym
efektem estetycznym. Graficzne przedstawienie przebiegu leczenia opartego o ideę DSD umożliwia wizualizację
problemów i potrzeb leczniczych, a przeniesienie cyfrowego projektu do jamy ustnej pacjenta dzięki technice
mock-up zwizualizuje proponowany efekt końcowy leczenia.
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Planowanie leczenia odtwórczego według koncepcji DSD rozpoczyna się od wykonania kompletu zdjęć
zewnątrz- i wewnątrzustnych. W programie komputerowym przeprowadza się analizę zdjęć, uwzględniając
wyznaczenie linii referencyjnych w obrębie twarzy tj. linii pośrodkowej, przebiegającej przez punkty referencyjne
glabella-philtrum-menton, horyzontalnej linii przechodzącej przez źrenice pacjenta podczas patrzenia na wprost
oraz linii wargi dolnej w uśmiechu, warunkującej pozycję brzegów siecznych zębów górnych. Powyższe parametry
następnie przenosi się na zdjęcia wewnątrzustne. Jest to tzw. integracja zdjęć wewnątrz- i zewnątrzustnych. Tym
samym projekt przyszłego uzębienia uwzględnia również parametry twarzy Pacjenta. Bazując na wyznaczonej linii
przebiegu wargi dolnej oraz po analizie przebiegu girlandy dziąsłowej, dobiera się proporcje i kształt planowanych
uzupełnień protetycznych. Aby uzyskać harmonijne proporcje, na tym etapie możliwe jest planowanie wszelkich
korekt w obrębie dziąsła tak, aby zarówno przyszłe korony protetyczne, jak i przebieg brzegu dziąseł wyglądały
jak najbardziej naturalnie, wykorzystując przy tym przytoczone powyżej zasady harmonii dziąsłowej. W efekcie
końcowym możliwe jest zaprojektowanie rekonstrukcji uzębienia, która uwzględnia zarówno estetykę tkanek
miękkich, jak i uzupełnień protetycznych. Po akceptacji przez Pacjenta cyfrowego projektu przygotowuje
się tzw. wax-up, czyli gipsowy model uzębienia pacjenta, na którym za pomocą wosku naniesione są kształty
i wielkość przyszłych zębów w uzupełnieniu protetycznym. Służy on do przygotowania tzw. klucza silikonowego,
czyli „negatywu” wax-up’u, z którego w jamie ustnej Pacjenta wykonuje się mock-up, czyli „atrapę” przyszłego
uzupełnienia protetycznego z tworzywa sztucznego. W ten sposób niejako namacalnie przedstawia się pacjentowi
końcowy efekt estetyczny uzupełnienia. Możliwe jest tym samym wprowadzenie pewnych zmian na bieżąco,
zgodnie z sugestią Pacjenta, co angażuje go czynnie w proces leczenia oraz motywuje do współpracy.

Procedura Digital Smile Design
(DSD)

Diastema
seksowna szparka czy poważny defekt?

Tekst: Piotr Puchalski/www.zatokapiekna.pl

Moda na „Bardotkę” uwidoczniła się w krojach sukienek i bluzek, fryzurach, sposobie bycia, a także dodała
pewności siebie dziewczętom ze „szczerbą”. Jedną z takich dziewcząt była urocza Vanessa Paradis, której diastema
nie przeszkadzała ani w modelingu, ani w śpiewaniu. To ostanie stwierdzenie jest dość ważne, bo diastema może
być przyczyną tzw. seplenienia świszczącego. Oczywiście światowe gwiazdy nie muszą świszczeć jak Polacy
wymawiający głoski „ś”, „ź”, „ć”, „dź”, ale pewnie i za oceanem niejeden aktor zastanawiał się, czy nie lepiej diastemy,
tego naturalnego gwizdka, czymś nie załatać. I pewnie wielu tak postąpiło, ale nie: Eddie Murphy, Laurence
Fishburne, Samuel L. Jackson, Woody Harrelson. Uśmiech z przerwą ma także były mąż Heidi Klum, piosenkarz Seal.
Nie mniejszą przestrzeń pomiędzy jedynkami posiadają Elton John czy raper 50 Cent - no dobrze, ten ostatni i tak
mówi niewyraźnie, ale to z powodu gangsterskich porachunków zakończonych postrzałem w twarz. Przypadek
50 Centa jest zresztą szczególny na tle innych wymienionych sław, on swoją diastemę zatuszował.

Najczęstsze przyczyny powstawania przerwy między siekaczami
- Najczęstszą przyczyną diastemy, czyli przerwy między siekaczami centralnymi, jest przerost wędzidełka wargi
(tzw. diastema prawdziwa). Rzadziej mamy do czynienia z diastemą rzekomą spowodowaną brakiem siekaczy
bocznych lub zbyt małymi wymiarami siekaczy bocznych. Przejściowo w okresie wymiany zębów mlecznych na
stałe (między 7 a 9 rokiem życia) może jeszcze występować tzw. diastema fizjologiczna, która nie wymaga leczenia,
gdyż zamyka się samoistnie wraz z wyrznięciem się siekaczy bocznych i kłów. Należy pamiętać, że diastema to
nie tylko problem natury estetycznej. Pacjenci z diastemą prawdziwą bardzo często borykają się z dodatkowymi
wadami zgryzu, chorobami przyzębia (zęby tracą stabilną podporę kostną i zaczyna się ich wędrówka, często
w postaci „wachlarzowatego” rozsuwania się) lub mają trudności z prawidłową wymową - mówi Małgorzata
Ryniec-Walczyńska z gdańskiej Kliniki Vivadental.
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Pozbywamy się diastemy, czyli jak to robią gwiazdy?
Od rodzaju diastemy, przyczyny jej występowania i wieku pacjenta uzależnione jest leczenie. W pierwszym
etapie, jeśli mamy do czynienia z diastemą prawdziwą, lekarz podetnie wędzidełko wargi. W przypadku diastemy
rzekomej, trzeba będzie dodatkowo zainwestować w implanty (jeśli powodem rozsunięcia jedynek jest brak innych
zębów) lub wyrwać ząb nadliczbowy. Potem nadchodzi okres korygowania zgryzu aparatem ortodontycznym
dostosowanym do danego typu diastemy. Niestety, na efekty leczenia ortodontycznego trzeba czekać, czasem
nawet latami, dlatego gwiazdy decydują się na licówki lub bonding.
- Leczenie ortodontyczne jest najbardziej fizjologiczne (zęby nie są szlifowane ani pokrywane materiałem
kompozytowym). Pamiętajmy jednak, że nie każdy pacjent wyleczy diastemę wyłącznie za pomocą aparatu.
W przypadku zbyt głęboko sięgającego wędzidełka (wędzidełko przyczepiające się do brodawki dziąsłowej lub
nawet przechodzące na stronę podniebienną), należy najpierw wykonać zabieg chirurgiczny wycięcia wędzidełka
wargi tzw. frenulektomię. Na zakończenie leczenia warto poddać się trwałej retencji (stabilizacji skorygowanego
zgryzu) w postaci ligatury podklejonej na stałe do podniebnej strony zębów przednich, gdyż diastema lubi
powracać - przestrzega Małgorzata Ryniec-Walczyńska.

Kariery gwiazd estrady, modelek i aktorek pokazują, że diastema nie musi być traktowana
jako poważna wada estetyczna. Udowodniły to: królowa list przebojów Madonna czy
zdobywczyni Oskara Anna Paquin. Nazwisk celebrytów ze szparką pomiędzy zębami jest
znacznie więcej. Sięgając nieco wstecz, wystarczy przypomnieć seksbombę lat 60. Brigitte
Bardot, której wpływ na popkulturę jest widoczny po dziś dzień.

Licówki - dla zębów o nietypowym kształcie
Czasami zdaża się, że diastemie towarzyszy występowanie zębów o nietypowym kształcie np. bardzo wąskich.
Wówczas leczenie ortodontyczne, mimo że jest bezinwazyjne, nie zaspokoi naszych oczekiwań estetycznych.
W takich przypadkach poleca się zamykanie diastemy licówkami (cienkimi ceramicznymi płatkami mocowanymi
na zębach w celu poprawy ich wyglądu). Wystarczą dwie lub trzy wizyty, w czasie których stomatolog przeprowadzi
badanie oraz pobierze wycisk (według którego w pracowni protetycznej zostaną przygotowane licówki), oszlifuje
zęby (by licówki nie odstawały) i zamocuje licówki. Trik polega na umiejętnym dobraniu kształtu licówek, a więc
uwzględnieniu szerokości diastemy w czasie przygotowywania i mocowania uzupełnienia protetycznego.

Bonding - szybkie i skutecznie rozwiązanie
- Równie dobrym i szybkim rozwiązaniem jest zastosowanie kompozytu do zamknięcia nieakceptowanej
diastemy, czyli tzw. bonding. Zazwyczaj są to niewielkie korekty, przy ogólnie zadowalających proporcjach
wielkości zębów. Czasem stosuje się tę metodę jako metodę próbną, gdyż nałożony materiał można w każdej
chwili usunąć bez szkody dla uzębienia (wytrawiona powierzchnia ulegnie remineralizacji). Jest to dobry
sposób dla osób, które zastanawiają się, czy bez diastemy będzie im „do twarzy”, czy będą nadal sobą - wyjaśnia
Małgorzata Ryniec-Walczyńska, dodając, że uśmiech ma ogromne znaczenie w czasie interakcji z innymi ludźmi.
Nie mając przekonania do własnego nowego wyglądu, niektóre osoby tracą pewność siebie. Bonding pozwala
na wykonanie „eksperymentu” z własnym wyglądem.

Zanim zdecydujesz się na leczenie diastemy
Młodym kobietom, które twierdzą, że diastema niszczy im życie, przypominamy, że idealna symetria twarzy
i uśmiechu nie są już tak pożądane - przynajmniej wśród modelek. W świecie mody wzięciem cieszą się teraz
dziewczęta z wyraźną szparką. Licząc na lepsze kontrakty i wyższe gaże, piękności z wybiegów rozsuwają swoje
równiusieńkie zęby, chcąc upodobnić się do Lary Stone, Jessiki Hart, Ashley Smith czy córki Micka Jaggera, Georgii
May Jagger.
- Pamiętajmy, że diastema może być też objawem rozwijającej się choroby przyzębia. Należy uczulić
pacjentów, którzy obserwują u siebie szybkie powiększenie się szpar między zębami, aby koniecznie pojawili
się u stomatologa, gdyż obserwowane objawy mogą świadczyć o zaostrzeniu choroby przyzębia - ostrzega
Małgorzata Ryniec-Walczyńska. - Zadaniem lekarza będzie wówczas ustabilizowanie choroby przyzębia poprzez
profesjonalne czyszczenie, instruktaż prawidłowej higieny jamy ustnej, leczenia farmakologicznego i leczenia
periodontologicznego. Dopiero potem będzie można zastanowić się nad sposobem zamknięcia szpar i poprawą
estetyki.
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Przybywa ludzi starszych, przybywa też ludzi chorych.

KONGRES LUDZI NAUKI

POTENCJAŁ, SZANSE I ZAGROŻENIA
25 listopada 2016 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie, odbędzie się Kongres Zespołu Naukowo – Badawczego Politechniki
Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne
w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”- VIVA HEALTH FUTURE. Współorganizatorem tej
imprezy jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej i Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa
Studentów Stomatologii.
Kongres VIVA HEALTH FUTURE jest kontynuacją Seminariów naukowych Zespołu Naukowo – Badawczego PGV,
organizowanych corocznie w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.
Prace Zespołu PGV, kierowanego przez prof. dr hab. inż. Andrzeja Zielińskiego, koncentrują się na opracowaniu
innowacyjnych rozwiązań materiałowych, produktowych i procesowych w medycynie zabiegowej. Współpraca
nieustanie ewoluuje generując zupełnie nowe dziedziny i projekty badawcze. Wśród nich znajduje się między innymi
Personalizowany implant zębowy o budowie anatomicznej, Optyczna tomografia koherentna w stomatologii,
Narodowy bank komórek macierzystych pochodzenia zębowego, Krajowy system sterowanej regeneracji tkanki
kostnej (Guided Bone Regeneration – GBR), czy realizowany z Uniwersytetem w Bordeaux projekt stworzenia implantu
stawu skroniowo-żuchwowego.
Asumptem do zorganizowania Kongresu są ostatnie doświadczenia kliniczne 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.
„Mając na uwadze 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, niezwykle cenna okazać się może wymiana tych doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym
spektrum ludzi nauki i klinicystów, na gruncie medycyny i techniki. Ważne jest, aby określić zarówno potencjał,
jak i szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnej wiedzy. W szczególności
dotyczy to komórek macierzystych, technik digitalnych oraz technologii powierzchni i biomateriałów” - powiedziała
dr n.med. Violetta Szycik.
„Pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemna edukacja, to najlepsza droga do postępu w medycynie. Wierzymy,
iż Kongres pozwoli na inspirację do dalszego rozwoju i doskonalenia dotychczasowych rozwiązań z korzyścią dla
naszych Pacjentów, Polskiej Nauki i Polskiego Społeczeństwa. Interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie,
angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu, dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie to
idea, jaka przyświeca Kongresowi VIVA HEALTH FUTURE” – powiedział prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński.
Polskie społeczeństwo, do niedawna względnie młode w porównaniu ze społeczeństwami Europy Zachodniej, szybko
się starzeje. Szacuje się, że w Polsce do roku 2050 udział osób w wieku 65 lat i wyższym, w stosunku do osób w wieku
15-65 lat, przekroczy 50% i będzie jednym z najwyższych w Europie.
Przybywa ludzi starszych, przybywa też ludzi chorych. Promocja zdrowia jest dzisiaj niezwykle istotna, albowiem
prognoza dla naszego społeczeństwa w obszarze zdrowia nie napawa optymizmem także dlatego, że postęp
cywilizacyjny niesie ze sobą kolejne zagrożenia. Związane są one z wysokim tempem życia, zmniejszaniem aktywności
fizycznej, narażeniem na ujemny wpływ środowiska naturalnego oraz kulturą żywienia i żywnością zawierającą
szkodliwe składniki. W takich warunkach wzrasta najmłodsze pokolenie, w którym negatywne skutki postępu będą się
kumulowały.
Niezależnie od tego, z roku na rok przybywa nam ludzi chorych, którzy w coraz większym stopniu borykają się
z chorobami cywilizacyjnymi. Przyszłości jednak nie należy się bać, lecz dobrze się do niej przygotować. Polityka
ochrony zdrowia powinna więc obejmować zarówno plan zmniejszania czynników ryzyka i zwiększanie odporności
populacji na zagrożenia, jak i ulepszanie technologii szkodliwych dla człowieka i rozwijanie innowacyjnych technologii
terapeutycznych.
W warunkach bowiem tak bardzo niekorzystnych, w których dodatkowo człowiek przestaje być podmiotem,
a podmiotowo traktowane są zasoby materialne, zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania terapeutyczne jest
bardzo duże i będzie rosło. Nie tylko więc przyszłe, ale także bieżące potrzeby w dziedzinie zdrowia, są wyzwaniem
dla świata nauki do tworzenia inteligentnych rozwiązań, są także wyrazem naszej wspólnej odpowiedzialności za stan
zdrowia całego społeczeństwa. Dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie, potrzebne jest wykorzystanie
unikalnych zasobów i innowacji technologicznych oraz interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie,
angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu.
Kongres VIVA HEALTH FUTURE stanowi egzemplifikację tej idei.
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n o w o c z e s n e r o z w i a z a n i a m at e r i a ł o w e i d i g i ta l n e
w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych

25 LISTOPADA 2016r. - HOTEL SHERATON W SOPOCIE
REJESTRACJA DO 10 LISTOPADA - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA
SPRAWDŹ PROGRAM I ZOBACZ JAK WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ

szczegóły na stronie www.kongres.vivadental.pl

UŚMIECH DZIĄSŁOWY
wada, której możesz się pozbyć

Jeszcze do niedawna jedynym sposobem na uporanie się z uśmiechem dziąsłowym było użycie aparatu ortodontycznego.
O tym, co dzisiaj ma nam do zaproponowania nowoczesna stomatologia opowiedziały specjalistki z Europejskiego
Centrum Implantologii i Estetyki VIVADENTAL w Gdańsku.
- Uśmiechem dziąsłowym (gummy smile) nazywamy dysproporcję pomiędzy tzw. strefą białą (stanowią ją zęby
pacjenta) a strefą czerwoną (dziąsłami). W warunkach zachowania estetyki, podczas uśmiechu rąbek dziąsłowy jest
niewidoczny, jednak za normę uznajemy również stan, kiedy widoczny jest odcinek obejmujący 1-2 mm wysokości
tkanek dziąsła. W przypadku gummy smile pacjent podczas uśmiechu, ukazuje 3 mm i więcej tkanek dziąsła.
W skrajnych przypadkach wysokość widocznego podczas wyrażania radości dziąsła może być równa wysokości koron
zębów - mówi lekarz dentysta Magdalena Kaczoruk, specjalista chirurgii stomatologicznej.
Wystarczy przyjrzeć się celebrytkom, by stwierdzić, że nie zawsze uśmiech dziąsłowy jest powodem do rozpaczy. Nikole
Kidman, Julianne Moore, Andie MacDowell, Gwen Stefani, Estella Warren, Vanessa Lengies to atrakcyjne kobiety, mimo
że śmieją się do nas dziąsłami odsłoniętymi ponad „przepisową” miarę. Podobnie było z Jennifer Garner (żoną Bena
Afflecka), ale... jej najprawdopodobniej pomogli specjaliści medycyny estetycznej.
- Gummy smile zaburza estetykę biało-czerwoną naszego uśmiechu, gdzie o harmonii decyduje wzajemny układ
wargi, dziąsła i zębów. Uśmiech wygląda nienaturalnie, zęby wyglądają na nadmiernie wyrznięte, dziąsła jest za dużo,
a mówiąc kolokwialnie "coś nie gra". Jest to problem natury estetycznej, a kwestia odbioru bywa bardzo indywidualna.
Jeżeli taki rodzaj uśmiechu zawstydza, przyczynia się do obniżenia poczucia własnej wartości lub sprawia, że jego
posiadacz rzadziej się uśmiecha lub po prostu nie lubi tej wady i nie chce się do niej przyzwyczajać, powinien wiedzieć,
że istnieją metody pozwalające skorygować niekorzystną proporcję widocznego przy uśmiechu dziąsła - wyjaśnia
lekarz dentysta Katarzyna Cupryś.

Masz przepiękne rysy twarzy, dbasz o higienę jamy ustnej, a mimo to twój uśmiech nie jest
idealny. Różowa linia dziąseł zdaje się być zbyt szeroką w stosunku do białej linii zębów. Twoi
najbliżsi mówią, że to urocze i naturalne. Ty ze smutkiem wspominasz wrednych rówieśników,
którzy dogryzali ci w szkole. „Masz koński uśmiech” - wołali. Ale to już koniec tej historii.
Tej wady można się pozbyć.

Sposoby korekcji uśmiechu dziąsłowego
Uśmiech dziąsłowy może być spowodowany: wadami ortodontycznymi (zły zgryz, drobne zęby), uwarunkowaniem
genetycznym (nadmiernym rozrostem kości szczęki), zbyt małą objętością górnej wargi, opóźnionym wyrzynaniem
zębów (zęby pozostają przykryte dziąsłami) lub nadreaktywnością mięśni mimicznych. Z uwagi na różne przyczyny,
korygowanie uśmiechu dziąsłowego może przyjmować formę leczenia ortodontycznego, zabiegów chirurgicznych
(wycięcie nadmiaru dziąsła i kości, podcięcie wędzidełka wargi) lub zabiegów medycyny estetycznej (użycie botoksu).
Bywa i tak, że uzyskanie pożądanego efektu estetycznego wymaga współdziałania ortodonty, chirurga-stomatologa
i lekarza medycyny estetycznej.
- Kluczowe w doborze odpowiedniej metody do przyczyny występowania gummy smile jest dokładnie badanie, któremu
towarzyszą badania dodatkowe i często także analiza zdjęć - tłumaczy lek. dent. Katarzyna Cupryś - Zależnie od sytuacji
klinicznej efekt wydłużenie koron klinicznych, i co za tym idzie skrócenia widocznej szerokości dziąsła, można uzyskać
ograniczając się tylko do wycięcia nadmiaru dziąsła. Czasami konieczne jest również usunięcie kości, która podpiera
dziąsło. W niektórych przypadkach przed zabiegiem mikrochirurgicznym konieczne będzie leczenie ortodontyczne,
które może podnieść linię zębów i tym samy linię dziąseł.
- W ostatnich latach zalecane jest również stosowanie toksyny botulinowej, która zdeponowana przez lekarza w okolice
odpowiednich mięśni mimicznych w otoczeniu wargi górnej doprowadza do zmniejszonego jej napięcia. Wówczas
dziąsła w obrębie szczęki stają się mniej widoczne - przypomina lek. dent. Magdalena Kaczoruk.
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Leczenie aparatem ortodontycznym
Jeszcze do niedawna jedynym sposobem na uporanie się z uśmiechem dziąsłowym było użycie aparatu
ortodontycznego (aparatu na zęby). Ten sposób leczenia jest niestety długotrwały. Zęby nie staną na baczność niczym
żołnierze w szeregu, gdy tylko wyda się im odpowiednią komendę. Intruzja zębów przednich, czyli ich przesunięcie
dowierzchołkowe, może potrwać nawet kilka lat. W wielu przypadkach pozbycie się „różowego uśmiechu” wymaga
także dodatkowych zabiegów chirurgicznych wykonywanych przez periodontologa (specjalistę zajmującego się
profilaktyką i leczeniem chorób przyzębia).
Chirurgiczne leczenie uśmiechu dziąsłowego
Jednym z zabiegów, który przynosi korzyść pacjentom niezadowolonym ze swojego uśmiechu, jest wydłużenie koron
klinicznych zębów, czyli procedura mająca na celu podniesienie linii dziąsła i odsłonięcie skrywanej pod nią części zęba
(w tym celu usuwa się nadmiar tkanki). Odsłonięte korony dodatkowo uzupełnia się licówkami. Kolejną metodą na
zmniejszenie widoczności dziąsła w czasie uśmiechu jest podcięcie wędzidełka górnej wargi - w przypadkach przerostu
wędzidełka lub jego niskiego osadzenia, mięśnie mimiczne unoszą wargę zbyt wysoko. Częściowe uwolnienie wargi
powoduje jej delikatne opadnięcie w czasie śmiania się, co jest pożądane w przypadkach uśmiechu dziąsłowego.

Nadmiernie odsłonięte dziąsła a toksyna botulinowa (botoks)
Toksyna botulinowa typu A (od nazwy leku„Botox” nazywana popularnie botoksem) to ta sama substancja, którą nazywa
się jadem kiełbasianym. Ten fakt budzi kontrowersje, ale wystarczy zrozumieć, że podobnie jak w przypadku innych
środków stosowanych w medycynie o tym, co jest lekiem, a co trucizną, decyduje dawka. Botoks wykorzystywany był
początkowo w neurologii, gdzie łagodzi się za jego pomocą mimowolne kurcze mięśni. Lekarze medycyny estetycznej
zaczęli używać preparatów zawierających toksynę botulinową w celu rozluźnienia mięśni mimicznych, co ma wpływ na
redukcję i profilaktykę powstawania zmarszczek. W przypadku uśmiechu dziąsłowego, lekarz (po wnikliwym wywiadzie)
wykonuje zastrzyk w okolicach skrzydełek nosa. Zabieg ten jest stosunkowo bezpieczny (jeśli wykonuje go specjalista),
a jego efekty są widoczne już po kilku dniach i utrzymują się przez ok. 6 miesięcy. Botoks blokuje oddziaływanie nerwów,
a tym samym zmniejsza się napięcie mięśni. I tak, w czasie uśmiechu, warga przestaje podnosić się, odsłaniając dziąsła.
Podsumowanie
- Uśmiech dziąsłowy niewątpliwie wymaga leczenia - nie tylko ze względów estetycznych, kierują nas ku temu też
wskazania zdrowotne. Nadmierna ekspozycja tkanek przyzębia na środowisko zewnętrzne może powodować
wysychanie błony śluzowej, a przerost dziąseł utrudnia zabiegi higienizacyjne, w wyniku czego następuje przyleganie
płytki bakteryjnej do powierzchni zębów. Sprzyja to pojawieniu się stanu zapalnego dziąseł. W konsekwencji dziąsła
stają się przekrwione, zaczerwienione i krwawią przy szczotkowaniu czy palpacji - ostrzega lek. dent. Magdalena
Kaczoruk.
Każda forma ingerencji w nasze ciało może wywołać niepożądane następstwa, jednak ryzyko jest minimalizowane,
gdy korzystamy z usług doświadczonych lekarzy. To oni poinformują nas o tym, jakie są realne możliwości
medycyny i wykluczą występowanie przeciwwskazań. Dodajmy, że niemalże pewnym skutkiem ubocznym
pozbycia się wady estetycznej jest potrzeba... uśmiechania się do swojego odbicia w lustrze.
Tekst: Piotr Puchalski/www.zatokapiekna.pl
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Personalizowany Program Profilaktyki Onkologicznej i Sercowo-Naczyniowej (PROFIL-MED)

Wczesne wykrycie
choroby nowotworowej
Pomysł i opracowanie Programu PROFIL-MED:
prof. Tomasz Jastrzębski
(specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej)

DLACZEGO WARTO WYKONYWAĆ BADANIA PROFILAKTYCZNE
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 roku
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 finansowych i osobistych.
Nowoczesne badania diagnostyczne umożliwiają, w połączeniu z doświadczeniem lekarzyspecjalistów, 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.
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CELE I KORZYŚCI PROGRAMU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PROFIL-MED
Program PROFIL-MED ma na celu wczesne wykrycie zmian chorobowych, zarówno w zakresie
chorób sercowo-naczyniowych jak i przednowotworowych, co pozwala na skuteczną profilaktykę
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.

ZAKRES BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PROGRAMU PROFIL-MED
Zakres badań, opracowany na potrzeby Programu, osobnych dla kobiet i mężczyzn, obejmuje
najczęstsze nowotwory, stanowiące odpowiednio 90% i 85% wszystkich umiejscowień. Badania
profilaktyczne 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 ukierunkowane
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 PROFIL-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.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZMIAN CHOROBOWYCH
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne po wykryciu jakiejkolwiek patologii w ramach
Programu PROFIL-MED jest naturalną jego kontynuacją. Niezwłocznie jest wdrażane odpowiednie
postępowanie na najwyższym poziomie konsultacyjno-terapeutycznym. 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
PROFIL-MED, a osobą badaną.

prof. Tomasz Jastrzębski
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Personalizowany Program
Proﬁlaktyki Onkologicznej i Sercowo-Naczyniowej

(Proﬁl-Med)*
Dlaczego warto wykonywać badania proﬁlaktyczne?
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 ﬁnansowych 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.

Cele i korzyści programu
badań proﬁlaktycznych Proﬁl-Med

Zakres badań proﬁlaktycznych programu Proﬁl-Med

Program Proﬁl-Med ma na celu wczesne wykrycie zmian chorobowych, zarówno
w zakresie chorób sercowo-naczyniowych jak i przednowotworowych, co pozwala
na skuteczną proﬁlaktykę 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 Proﬁl-Med jest naturalną jego kontynuacją. Niezwłocznie jest
wdrażane odpowiednie postępowanie na najwyższym poziomie konsultacyjno-terapeutycznym. 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 Proﬁl-Med a osobą badaną.

Zakres badań, opracowany na potrzeby Programu, osobnych dla kobiet i mężczyzn,
obejmuje najczęstsze nowotwory, stanowiące odpowiednio 90% i 85% wszystkich
umiejscowień. Badania proﬁlaktyczne 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 ukierunkowane 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 Proﬁl-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 lekarzyspecjalistów, będących autorytetami w swojej dziedzinie, z wieloletnim stażem
klinicznym.

KONTAKT I REJESTRACJA:

Medgart – Centrum Medyczne
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk, tel. 58 55 07 333
* Program PROFIL-MED został opracowany i jest merytoryczną własnością prof. Tomasza Jastrzębskiego, specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Niby nieważne, a jednak istotne – co buduje relację lekarz-pacjent,
a niekoniecznie jest zauważane.
Jest taki temat, który dotyka 99% społeczeństwa. Może nawet 99,9%. Mam na myśli wizytę w gabinecie lekarskim.
Nieważne ile masz lat i jaki zawód wykonujesz, czym się interesujesz na co dzień i ile zarabiasz. Przychodzi w życiu
taki moment, w którym stajesz na progu lekarskiego gabinetu. Nawet jeżeli sam jesteś lekarzem.
Jako psychoonkolog i psycholog często słyszę historie chorujących o przebiegu wizyt diagnostycznych lub
kontrolnych. Jako wykładowca podczas zajęć dla studentów medycyny słucham historii młodych adeptów tej
pięknej i trudnej sztuki. Obie te sytuacje mają wspólny mianownik – obawę. Obawę przed tym, jak wizyta się
potoczy, jak będzie przebiegała rozmowa, jaka relacja na linii lekarz-pacjent zaistnieje. I o ile wiele już napisano
o poprawnej komunikacji, to myślę sobie, że jest jeszcze niewidoczna, niema strefa wszystkiego tego, co poza
słowem, a co wpływa na kontakt między tym, który po pomoc przychodzi, a tym, co tej pomocy udziela. Strefa
niekoniecznie zauważana i uświadamiana. Jednakże mocno oddziałująca.

Aby w gabinecie lekarskim zaistniała jakakolwiek pozytywna relacja pomiędzy
lekarzem i pacjentem, należy przede wszystkim pamiętać, że wpływ na nią
mają obie strony. Wynik końcowy owego spotkania będzie zależał od stopnia
zaangażowania się obu stron. Lecz nie tylko to ma wpływ.
Każde spotkanie pacjenta i lekarza ma do czegoś prowadzić. Ważną kwestią jest ustalenie celu spotkania. Nie
zawsze bowiem cel pacjenta (np. uzyskanie recepty na lek lub skierowanie na badania) jest zbieżny z celem
lekarza (np. zebranie wywiadu lub przekazanie diagnozy). Warto byłoby, aby lekarz przed przystąpieniem do
rozmowy sam sobie zadał pytanie „po co?” chcę się spotkać z danym pacjentem, co chce przekazać, o co zapytać
i w jakim celu. Poza tym ważne dla zbudowania lub podtrzymania relacji jest uzyskanie informacji o tym, czego
podczas danej wizyty oczekuje sam pacjent. Wiedza o tym może realnie wpłynąć na skrócenie czasu wizyty, przy
jednoczesnym zachowaniu jej jakości.
Gdy już znasz cel spotkania, niezależnie od tego, czy jesteś lekarzem czy pacjentem, kolejnym krokiem jest
przypatrzenie się swoim myślom i przekonaniom. Każdy człowiek ma bowiem swoją historię, która go buduje. I która
zapada głęboko w pamięć. A na kanwie każdej historii powstają myśli – przekonania, będące głębokimi prawdami.
I jak to z prawdą bywa, każdy ma swoją najprawdziwszą, w którą mocno wierzy. Wiara w we własne przekonania ma
bezpośredni wpływ na postrzeganie i interpretowanie rzeczywistości. Przekłada się zatem także na kontakt lekarza
z pacjentem i pacjenta z lekarzem. Inaczej bowiem będzie przebiegała rozmowa, gdy pacjent ma przekonanie,
iż „lekarz wie co robi”, a inaczej gdy myśli „oni nie potrafią leczyć” lub „już nic się nie da dla mnie zrobić”
a „mogę żyć z tą chorobą”. Podobnie rzecz się ma z przekonaniami lekarza. „Nowotwór to choroba nieuleczalna”
a „nowotwór to choroba przewlekła" może mieć realny wpływ na proces leczenia, ale przede wszystkim na
sposób rozmowy z pacjentem i podtrzymanie w nim (lub nie) nadziei.
Poza tym, co dzieje się w głowie lekarza i pacjenta, jakie myśli i przekonania krążą, istnieje inna sfera, która ma
znaczny wpływ na jakość rozmowy i relacji. Emocje. Stan, którego nie da się wyłączyć, a który wielokrotnie jest
nieuświadamiany lub pomijany. Emocje odczuwane przez pacjenta mają wpływ na przebieg rozmowy, ale także
na ilość zapamiętanej treści. Jak pokazują badania, pacjent doświadczający silnych emocji, zapamiętuje ok. 30%
informacji. Nie mniej istotne są stany emocjonalne lekarza. Rozdrażnienie, zniecierpliwienie czy złość, choćby
spowodowane zupełnie inną sytuacją, zostanie zauważone przez pacjenta. Dzieje się tak, gdyż my, ludzie, jesteśmy
wyposażeni w swego rodzaju emocjonalny radar, dzięki któremu jesteśmy w stanie wyczuć emocje drugiej osoby.
I o ile pacjent emocje lekarza wyczuje bezbłędnie, to zapewne zinterpretowanie ich przyczyny będzie znacznym
błędem oznaczone. Najprawdopodobniej jako przyczynę potraktuje sam siebie, swoje zdrowie lub wyniki badań,
myśląc np. „pewnie coś jest nie tak, dzieje się ze mną coś poważnego”. Nieuświadomienie sobie własnych
emocji, które są we mnie zarówno przed rozmową, jak i w trakcie, może spowodować poczucie braku kontroli nad
spotkaniem, a także zakończeniem go bez osiągnięcia zaplanowanego celu.
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psycholog, psychoonkolog, trener rozwoju osobistego

Cel rozmowy, przekonania i kluczowe myśli oraz emocje znajdują swoje ujście poprzez ciało. Jednym z „kanałów ich
przecieku” jest ton głosu. Te same wypowiadane słowa mogą nieść za sobą nadzieję, ale i niepewność. Mogą być
wspierające, zachęcające do dalszej rozmowy, ale też zamykające ją, stawiające jedną z osób w relacji podrzędnej.
Z tonem głosu niewątpliwie łączy się ekspresja, czyli mimika i gesty. Zmarszczenie czoła, drżenie kącika ust, stukanie
długopisem, długie wpatrywanie się w historię choroby, czy też pomoc pacjentowi w ubraniu się po badaniu,
gdy przed było się lekko niemiłym… to wszystko zyska swoją interpretację w myślach pacjenta. Czy adekwatną
do rzeczywistości? Zostaliśmy wyposażeni w program „domyślanie się”. Natura dała nam tę aplikację, byśmy
mogli przeżyć i przedłużyć gatunek, czyli aby aplikacja ta nas chroniła. Skoro ma chronić, musi być nastawiona
na wyszukiwanie błędów i zagrożeń. W związku z tym może dane zachowanie zinterpretować prawdopodobnie
jako świadczące o czymś niepokojącym, złym i zagrażającym. Uruchomi się emocja zwana lękiem, ten zaś będzie
miał wpływ na procesy myślenia i postrzegania, zawężając zdolność przyswajania informacji przez pacjenta do
wspomnianych 30%. Czy taki był cel tej rozmowy? Nieuświadomione myśli, emocje i zachowania naprawdę mają
wpływ na przebieg rozmowy i budowanie relacji. Tak, jak i pośpiech. Jakże często obecny w gabinetach lekarskich
czy szpitalnych salach. Wiedząc jak wiele rozmów dziennie musi przeprowadzić lekarz, i jak wiele rzeczy na dyżurze
wykonać, zupełnie naturalnym i uzasadnionym ten pośpiech wydaje się być. Jednakże nie pozostaje on bez
wpływu na relacje. Brak spojrzenia w oczy, pisanie na komputerze, czy krótkie „uhm” na szpitalnym obchodzie
może skutkować wzbudzeniem u pacjenta poczucia pominięcia. Czy to przyjemne uczucie? Bynajmniej. Może
nieść za sobą myśl „jestem nieważny”. Czy sprzyja to budowaniu zaufania do lekarza?

Jakie zachowania może być zatem równoważące, wpływające na polepszenie
jakości rozmowy i relacji lekarz-pacjent?
Ważnym elementem jest niewątpliwie spojrzenie pacjentowi
w oczy i kontynuowanie tego w trakcie całej rozmowy,
a zwłaszcza gdy pacjent się wypowiada. Nawiązywanie
kontaktu wzrokowego daje poczucie bycia zauważonym
i wysłuchanym. Ważnym dla drugiej osoby. Niezbędne jest
spojrzenie w oczy podczas podania dłoni na powitanie
i rozstanie. Drobny gest, lecz poprzez ten krótki kontakt
fizyczny obie strony stają się sobie odrobinę bliższe, a zatem
o odrobinę rośnie poczucie zaufania. Kwestią wpływającą
na jakość rozmowy jest także imienne zwracanie się do
pacjenta, poprzedzone sformułowaniem „pan/pani”, np.
„pani Marto, chciałabym abyśmy porozmawiały o…”.
Daje ono poczucie ważności, pewnego rodzaju bliskości,
partnerskiego traktowania. W uważności na pacjenta
ogromną rolę odgrywa także przestrzeń na milczenie,
co wymaga empatycznego słuchania. Empatyczne
słuchanie wiąże się z wrażliwością i zrozumieniem na
pojawienie się emocji pacjenta jako reakcji na rozmowę,
która często dotyczy przekazania trudnych informacji. Tylko dzięki nim istnieje możliwość zauważenia potrzeby
pacjenta na chwilowe pobycie „sam na sam” ze swoimi uczuciami i uszanowaniem tego poprzez chwilowe
milczenie. Owo milczenie sprawuje także niezwykle ważną rolę – bufora. Jest potrzebne do przyswojenia treści
przekazywanej przez lekarza informacji. Przyzwolenie na milczenie jest jednocześnie oznaką szacunku dla
pacjenta i tego, co się z nim w danej chwili dzieje. A to niewątpliwie wpływa na dobrą jakość kontaktu i buduje
relację opartą na zaufaniu.
W kontakcie lekarz-pacjent, relację buduje się jeszcze przed przekroczeniem progu gabinetu. Ma swój początek
w myślach i emocjach obu stron jeszcze zanim padną pierwsze słowa. A wszystkie te niewidoczne, niewypowiedziane
kwestie odgrywają istotną rolę w jakości spotkania. Nieuświadomione mogą wywołać nieodwracalne szkody,
skutkować nadużyciami. Uświadomione pomogą w budowaniu relacji opartej na zaufaniu, a ta przekłada się
na cały proces leczenia i zdrowienia, a zatem satysfakcji zarówno pacjenta, jak i lekarza. Jednakże jedno jest
nadrzędne wobec wszystkiego, co powyżej. Pacjent, człowiek, który przychodzi do lekarskiego gabinetu, zawsze
jest podmiotem, nie przedmiotem badania. A lekarz, postać za biurkiem, to człowiek pełen myśli i uczuć. Niech
świadomość ich będzie płaszczyzną do budowania dobrych relacji i podwaliną skutecznych rozmów.
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ZWIĘKSZ POTENCJAŁ

SWOJEGO

MÓZGU
Niezwykle skomplikowany narząd, swoiste centrum dowodzenia człowiekiem. Przyczynia się do
rozwoju gatunku ludzkiego - jest ośrodkiem kierującym wszystkimi funkcjami życiowymi.

Dzięki niemu odczuwamy emocje i jesteśmy inteligentni. Mózg. I choć dzisiaj już wiadomo, iż teza
głosząca, że ludzie wykorzystują tylko 10 proc. mózgu, jest nieprawdziwa, to nie jest to przeszkodą
by zwiększać jego możliwości.
Jedną z metod jest neurofeedback - naukowa i sprawdzona metoda, którą w Trójmieście, w klinice
Brain+ prowadzi zespół neuroterapeutów pod okiem doktora Pawła Kubika.
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Panie doktorze, zanim zaczniemy rozmawiać o tym jak uwolnić i wykorzystać potencjał naszego mózgu, musimy
w prostych słowach wyjaśnić jak działa ludzki mózg.
Nasze zachowania kontrolują poszczególne obszary mózgu. Lewa półkula jest analityczna, kontroluje m.in. mówienie,
pisanie, czytanie, liczenie oraz logiczne rozumowanie. Strona prawa działa na poziomie emocji, uczuć, obrazów
i dźwięków, kontroluje abstrakcyjne procesy myślowe, szereg reakcji emocjonalnych, poczucie przestrzeni, kształty
i wzory. Składa części w całość, nowe informacje przyswaja globalnie. To ośrodek kreatywności i myślenia o tym co
jeszcze nie istnieje. Obie półkule połączone są ciałem modzelowatym (spoidłem wielkim), dzięki czemu możliwy jest
przepływ elektryczno-chemicznych impulsów, czyli wymiana informacji gromadzonych przez każdą z nich.
Zazwyczaj tak jest, że jedna z półkul jest dominująca. Czy to oznacza, że możemy być specjalistami tylko w dziedzinach
ściśle określonych przez predyspozycje naszego mózgu?
W większości przypadków tak jest. Jedni są matematykami, chemikami, inni pisarzami, czy artystami. Jedni
są skrupulatni i preferują sterylną czystość, inni lepiej
odnajdują się w artystycznym nieładzie. Jedni kochają
ryzyko i adrenalinę, inni są zachowawczyi żyją wg
zasady przezorny zawsze ubezpieczony. Ma to związek
z funkcjonowaniem i wykorzystywaniem naszych
półkul mózgowych. Nie zawsze tak jednak musi być.
Jest duża grupa ludzi, których półkule mózgowe
działają w sposób zintegrowany. Takie osoby są bardzo
twórcze i wszechstronne. Na zadania i problemy patrzą
z szerszej perspektywy. Mają dużo pomysłów i potrafią
je przekazywać innym, gdyż charakteryzują się wysokim
stopniem komunikacji. Z powodu tej wszechstronności
nie potrafią czasami ustalić priorytetów, gdyż
wszystko ich interesuje w równym stopniu i chcieliby
wszystko robić na raz. W takim przypadku dobrze jest
świadomie rozwijać obie półkule, ale tak aby ten proces
kontrolować. Dzięki tej wszechstronności polepszymy
wyniki w dziedzinach, w których już działamy, a także
odkryjemy nowe talenty.
Rozwiązaniem jest neurofeedback?
Tak, podstawą tej metody jest wykorzystywanie
„plastyczności mózgu” polegającej na zdolności
neuronów do trwałych przekształceń funkcjonalnych.
Neurofeedback to metoda kontrolowanego treningu
mózgu polegająca na wykorzystaniu biologicznego
sprzężenia zwrotnego. Technika ta - choć znana od
kilkudziesięciu lat - rozwinęła się wraz z postępem
medycyny i technologii. Biologiczne sprzężenie
zwrotne (biofeedback) pozwala na zobrazowanie tych
czynności naszego organizmu, których w normalnych
warunkach nie dostrzegamy, lub które wymykają się
spod naszej kontroli. Neurofeedback jest dla nich
rodzajem lustra: wykorzystując sygnał sprzężenia
zwrotnego uczymy się lepiej kształtować te procesy.
W przypadku neurofeedbacku sprzężenie zwrotne
pozwala na przedstawienie graficzne i dźwiękowe
czynności mózgu. Umożliwiło to stworzenie
treningu opartego na zmianach czynności
mózgu pod wpływem treningu. Specjalistycznie
uwarunkowany trening prowadzi do wzrostu
walorów funkcji poznawczych mózgu oraz
poprawia jakościowo pracę mózgu, co
skutkuje ogólną poprawą funkcjonowania
organizmu ludzkiego.

DR PAWEŁ KUBIK
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Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce oznacza to, że poprzez treningu możemy widzieć i doskonalić funkcje naszego umysłu
w jasny i prosty sposób. Czynność mózgu zostaje „przepisana” na postać gry, której poszczególne
elementy odpowiadają za różne aspekty jego funkcjonowania. W ten przyjemny sposób możemy
usprawnić funkcje naszego umysłu. Trening neurofeedback prowadzony jest przez neuroterapeutę,
który czuwa nad jego przebiegiem i przez cały czas modyfikuje trudność treningu w taki sposób, aby
trenowany uzyskał najkorzystniejszą harmonię czynności mózgu.
Jak przebiega trening?
Podczas pierwszego spotkania terapeuta przeprowadza wywiad, wstępne badanie czynności
bioelektrycznej mózgu oraz objaśnia dalszy przebieg treningów. Następnie sporządza indywidualny
protokół treningowy, na podstawie którego realizowane są kolejne zadania. Pacjent siedzi przed
monitorem, mając przed sobą dynamiczną planszę wideo. Osobie poddawanej treningowi lekarz
przykleja do głowy i uszu elektrody komputerowego aparatu elektroencefalograficznego zapisującego
przebieg fal mózgowych. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresów, podczas gdy na drugim
ekranie badany obserwuje emisję tych fal w postaci bardziej przystępnej wideogry. Pod wpływem
kontrolowanych zmian stanu swojego umysłu, pacjent zmienia parametry gry na monitorze, np.
samochód będzie jechał do przodu tylko wtedy, gdy pacjent będzie zrelaksowany, a przy braku
odpowiedniego poziomu koncentracji auto będzie zbaczało z drogi. Terapeuta na drugim monitorze
na bieżąco monitoruje „wyniki” i cały czas kontroluje zakres i częstotliwość fal emitowanych przez mózg,
informuje pacjenta, o tym co należy zmienić, motywuje do pracy tak, aby pacjent miał racjonalnie
umieszczoną poprzeczkę trudności. Najczęściej trening odbywa się 1-2 razy w tygodniu. Do uzyskania
długotrwałej poprawy funkcjonowania mózgu wystarczy na ogół około 20 treningów, choć nic nie stoi
na przeszkodzie, aby trenować swój umysł dowolnie długo. Każdorazowy trening trwa około 45 minut
i wymaga jedynie determinacji do pracy.

TEGO NIE WIESZ O SWOIM MÓZGU
• Mózg zbudowany jest z ponad biliona komórek, a badania wskazują, że jest on
w stanie zakodować w ciągu 70 lat życia, około 15 bilionów rozmaitych przeżyć.
• Mózg składa się w 75% z wody.
• Mózg waży tylko 2,5 proc. masy ciała, a zużywa aż 20% energii produkowanej przez
organizm i otrzymuje 30%. krwi.
• Informacje docierają do mózgu z prędkością 100 MB na sekundę.
• Połączenia między neuronami tworzą się w mózgu przez całe życie. Ich ilość zależy
od aktywności umysłowej.
• Za każdym razem, gdy próbujemy sobie coś przypomnieć lub wpadają nam do głowy
jakieś myśli, tworzą się nowe połączenia w mózgu.
• Szacuje się że ludzki mózg ma moc obliczeniową pomiędzy 1013 – 1016 operacji
na sekundę.
• Każdego dnia w naszej głowie pojawia się aż 70 000 myśli.
• Gdy nie śpisz, twój mózg generuje około 25 watów energii. Wystarczy aby rozświetlić
żarówkę.
• Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszkodzony, inny potrafi przejąć jego funkcje.
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Dokonując obrazowego porównania, trening mózgu przypomina bardzo ćwiczenie mięśni
w siłowni.
Bo tak faktycznie jest. Na siłowni stopniowo zwiększamy obciążenie, stopniowo
wykonujemy trudniejsze ćwiczenia, widzimy progres nie tylko w lustrze, ale też w życiu
codziennym. Podobnie jest z naszym umysłem. W treningu neurofeedback efekty są
namacalne, szczególnie wtedy, gdy staniemy przed sytuacją, która jeszcze niedawno nas
przerastała. A my z niej wyjdziemy zwycięsko.
Co zyskam trenując?
Treningi neurofeedback są w pełni spersonalizowane, czyli ich zadaniem jest uzyskanie
poprawy funkcji najistotniejszych dla danej osoby. Najczęściej skupiamy się na poprawie:
funkcji poznawczych, czyli zdolności do uczenia się, na koncentracji uwagi, ćwiczeniu
pamięci, poprawie jakości snu, koordynacji psychomotorycznej i refleksu, odporności
na stres. Efekty treningu neurofeedback to również łatwiejsze podejmowanie decyzji,
wzrost kreatywności, przyspieszone uczenie się, zwiększona produktywność, mniejsza
podatność na „wypalanie się”, zahamowanie lęków i tremy, głębszy i łatwiej osiągalny
relaks, zwiększenie pewności siebie i asertywności, rozwój inteligencji emocjonalnej.
Dane o treningu neurofeedback dowodzą, że 5 treningów neurofeedback znacząco
poprawia funkcjonowanie pamięci krótkotrwałej, po 20 treningach zwiększa się zdolność
koncentracji średnio o 22 procent, a czas reakcji sportowców skraca się średnio o 25
procent. 40 treningów pozwala podnieść iloraz inteligencji średnio o 12 punktów IQ.

Kto najczęściej korzysta z treningu osiągnięć metodą neurofeedbacku?
Każdy, kto widzi konieczność rozwoju w kwestiach, o których przed chwilą
wspominałem. To osoby intensywnie używające własnej głowy, ludzie często
stający wobec wyzwań. Także osoby narażone na znaczny poziom stresu.
Należą do nich m.in. biznesmeni, sportowcy, managerowie i kadra zarządzająca,
lekarze, piloci, artyści, politycy, wysokiej klasy specjaliści, managerowie,
policjanci, a także studenci.
Wspomniał pan o stresie...
Wyobraźmy sobie, że czeka nas prawdziwe wyzwanie, być może
najtrudniejsza próba w naszym życiu. To może być walka o medal mistrzostw
świata w przypadku sportowca, prezentacja wyników finansowych przed
akcjonariuszami w przypadku biznesmena, expose w telewizji w przypadku
premiera czy prezydenta, czy też ważny egzamin na studiach. Każda taka
sytuacja wywołuje stres, podwyższony poziom emocji. Coraz częściej żyjemy
też w ciągłym stresie, coraz mniej potrafimy radzić sobie z problemami. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że stres jest główną przyczyną, bądź sprzyjającym
podłożem, większości chorób. Lepsze wykorzystanie zasobów umysłu,
oprócz znaczenia dla jakości życia prywatnego, staje się coraz pilniejszą
potrzebą społeczną i ekonomiczną. Neurofeedback jest szansą wobec tych
współczesnych zagrożeń i potrzeb.
Skoro mówi pan o problemach zdrowotnych, to zapytam czy ta metoda
również leczy?
Neurofeedback oprócz świetnych efektów u osób zdrowych pozwala
też na wpomaganie leczenia niektórych schorzeń, a w szczególności
migren, neurorehabilitacji po udarach i urazach, zaburzeń koncentracji
uwagi, uzależnień, ADHD, ADD, padaczki, schorzeń neurologicznych
wieku podeszłego. Treningi w tych stanach są oczywiście skoordynowane
z leczeniem neurologicznym.
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Ach Ci mężczyźni… gdzie oni są?

fot. Piotr Żagiell - Magazyn Together

Karolina Sozańska
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Prawdziwe oblężenie przeżywają siłownie, cross
fity i temu podobne miejsca. Nie wspomnę
o modzie na bieganie i zdrowe odżywianie.
I dobrze! Aż miło patrzeć jak zmienia się wizerunek
polskiego przeciętnego mężczyzny! To nie jest
już ten szary, niewyróżniający się, ginący w tłumie
mężczyzna. To nie jest już ON dzielnie kroczący
w białych skarpetach frotte i klapkach KUBOTA
z wymiętą reklamówką w ręce na zagranicznych
wakacjach... ON to często – już prawie wysportowany,
pachnący mężczyzna, który potrafi odnaleźć się
u kosmetyczki, w salonie odnowy biologicznej
czy w gabinecie medycyny estetycznej. ON często
wnikliwie dopytuje co można poprawić w jego
wyglądzie, interesuje się nowikami kosmetycznymi
czy ogólną poprawą swojego samopoczucia
i wyglądu. Akurat mam przyjemność obserwować
te męskie zmiany z bliska, podczas codziennej pracy
w klinice medycyny estetycznej Holistic Clinic w Gdyni.

Na szczęście są!
W naszym codziennym
życiu kobiet. Cóż by to
było za życie bez nich?
Na przestrzeni lat
zmieniają się typowe wzorce
PRAWDZIWEGO MĘŻCZYZNY.
No i dobrze - przynajmniej
jest rozmaicie, a i ta ewolucja
jest ciekawa.

Jak ON przekona się, że warto odwiedzić klinikę
medycyny estetycznej, to już jest fantastyczny wstęp
do dalszej przygody „beauty”. Przekracza z impetem
próg kliniki, uważnie „skanuje” wzrokiem: „jak tu jest?”
Jeśli jest dobrze, lepiej niż zakładał - dumnie pręży
się i podchodzi do recepcji. ON pyta…na początku
cichutko, dyskretnie. Przeważnie pierwsze spotkania
są umiarkowane w emocjach- w końcu ON nie jest
jeszcze przekonany czy to właściwe miejsce pobytu
dla MACHO… Pyta, chce zrozumieć- uwielbiamy to!
ON naprawdę chce wiedzieć, ON nie szuka „dziury w
całym”. Myśli, analizuje. Dość szybko. Zapada decyzja.
ON zapisuje się na konsultację u profesjonalisty–
przecież oczekuje rzeczowej informacji co można
poprawić w jego wyglądzie. Chce czuć się
atrakcyjnym polskim mężczyzną. Chce dobrze
wyglądać bo…lubi. Cudownie! Brawo! Tak trzymać!
Wychodzi z kliniki zadowolony z siebie. Odważył się.
Ufff- następnym razem będzie wiedzieć gdzie co
i jak- będzie czuć się pewnie - jak u siebie.
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www.holisticclinic.pl/gdynia

Kolejna wizyta w klinice. Tym razem ON wchodzi
pewnie od samego progu. Wita uśmiechem na dzień
dobry! Jest bardzo miło, bez zbędnego dystansu.
Grzecznie „melduje się” w recepcji, zawadiacko
opierając się o jej blat. Uwielbiam ten moment –
bo widać jak ON rozkwita, czuje się swobodnie,
otwiera się na nowe… Uzgadnia z panią na recepcji
szczegóły zaplanowanej wizyty, żartuje. Właściwie
każdy ON, który nas odwiedza w klinice ma poczucie
humoru! A jednak… polscy mężczyźni potrafią być
mili, serdeczni, zabawni- łamią te „szare, smutne
stereotypy” na swój temat.
Czas na wizytę u lekarza medycyny estetycznej. Co
tam się dzieję- nie opiszę bo nie wiem…w końcu
to tajemnica lekarska. Widzę jednak efekty tych
konsultacji, uzgodnień i planów terapeutycznych.
Aż miło patrzeć jak ON dzielnie pojawia się na
kolejnych wizytach u lekarza medycyny estetycznej,
a później u kosmetolog czy u innego specjalisty.
I dziwi się jak wiele można dla niego zrobić w zakresie

pielęgnacji, poprawy urody i zdrowia. Przyznaje
często, że bardzo lubi te wizyty w Holistic Clinic
w Gdyni bo tu…czuje się bezpiecznie, ufa, że chcemy
dla niego jak najlepiej, a i …personel jest bardzo
miły, taktowny. ON jest naszym wiernym pacjentem,
który sumiennie rozwija się w sferze pielęgnacji,
bardzo dobrze stosuje się do zaleceń lekarskich czy
kosmetologicznych i jest naprawdę dzielny- no…
przynajmniej się stara. Czasem bywa gorzej gdy
w ruch idzie igiełka podczas mezoterapii, albo laser
by „powalczyć” z procesami starzenia.
ON zachęca innych mężczyzn by przyszli do nas
„powalczyć” a to z …brzuszkiem, a to z lekkim
łysieniem- póki jeszcze czas. Chwali się, jak wyglądał
po laseroterapii rok temu i już chce zapisać się po
lecie na kolejny zabieg. Opowiada szeptem o nowej
usłudze tylko dla panów – o zabiegach z zakresu
urologii estetycznej. A tak na koniec dochodzi do
wniosku, że właściwie wszystko jest dla niego, dla
nich - jedynie bez oferty ginekologii estetycznej.

ON umawia się na kolejną wizytę: „..Proszę też zapisać mojego kolegę - on na razie pierwszy raz – przyjdzie na
konsultację”.

Ach Ci mężczyźni... Na szczęście są!

Kiedyś ON - jako ten najważniejszy (w rodzinie) szedł daleko
w las by upolować zwierzynę, a dziś ten ON nie dość, że walczy
dalej - w „gąszczu” naszej cywilizacji - o pozycję społeczną czy
byt - to często walczy o swój dobry wygląd.
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Z Uśmiechem w Życie – to Pierwszy Bal Charytatywny Fundacji dla
Dzieci Vivadental. Ta niezwykła impreza odbędzie się 12 listopada
2016 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie.
Całkowity dochód z Balu przeznaczony zostanie na sfinansowanie kompleksowego leczenia trojga podopiecznych
Fundacji, którzy są dotknięci wrodzonym mnogim brakiem uzębienia oraz współtowarzyszącym znaczącym
zanikiem tkanki kostnej. Koszty leczenia jednego podopiecznego, które nie są w żaden sposób refundowane,
wynoszą około 100 tysięcy złotych. Ma na to wpływ konieczność zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań
terapeutycznych, w tym przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego, którą to technologię,
jako jedna z nielicznych na świecie stosuje Klinika Vivadental.

Oligodoncja to niezwykle uciążliwa dolegliwość, która może mieć
podłoże genetyczne, metaboliczne lub środowiskowe.
Szacuje się, że w Polsce cierpi na nią około 40 tysięcy osób. Wczesne podjęcie leczenia tego 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. Dzięki
profesjonalnej pomocy, podopieczni Fundacji otrzymają szansę na pełną aktywizację w społeczeństwie. Nie tylko
bowiem będą mogli wejść w dorosłe życie z pięknym uśmiechem, ale także będą korzystać, jak każdy z nas z jego
walorów, normalnie jeść, cieszyć się i godnie żyć.
Gwiazdą Wieczoru będzie Grażyna Łobaszewska, a niepowtarzalny nastrój umilać będzie doskonała muzyka
w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie pod dyrekcją Maestro Wojciecha Rajskiego. Aukcję dzieł
sztuki prowadzi Iwona Guzowska i Krzysztof Skiba. Konferansjerka w wykonaniu Tomasza Podsiadłego. Specjalny
utwór dedykowany podopiecznym Fundacji zagra gdańska skrzypaczka Marta Nanowska.

Udział w Balu zapowiedzieli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji gospodarczych, uczelni wyższych,
mediów, posłowie, artyści, sportowcy, dziennikarze, przedsiębiorcy i wielu sympatyków i przyjaciół Fundacji.
Dostojny patronat honorowy i medialny, stanowi potwierdzenie istotności i skali potrzeb realizowanych przez
Fundację Vivadental a zarazem oczekiwań związanych z jej działalnością.
„Przygotowaliśmy fantastyczny program charytatywny, zabawę fantową, licytację dzieł sztuki oraz losowanie
atrakcyjnych nagród. Mam nadzieję, iż wspaniała oprawa artystyczna, udział znanych i lubianych osobistości,
stanie się źródłem niezapomnianych przeżyć i radości z możliwości pomagania potrzebującym i popularyzowania
idei dobroczynności” - powiedziała dr n.med. Violetta Szycik – Prezes Zarządu Fundacji dla Dzieci Vivadental.
Jesteśmy przekonani, że będzie to niezwykła impreza. I że każda kolejna przyczyniać się będzie do pomocy
osobom potrzebującym.

Niezwykły Bal
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Pierwszy Bal Charytatywny Fundacji dla Dzieci Vivadental

Z Uśmiechem
w Życie
Hotel Sheraton Sopot - 12 listopada 2016 roku, godzina 19

Grażyna Łobaszewska
Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie
pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego

Aukcja dzieł sztuki i zabawa fantowa

Pierwszy Bal
Charytatywny
Fundacjii Krzysztof
dla Dzieci
Vivadental
prowadzenie:
Iwona Guzowska
Skiba

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Idea filantropii, tak popularna w ostatnich latach, to w społeczeństwie polskim nic nowego. Nasze tradycje mają
bowiem już prawie 1000 lat. Sięgają aż do XII wieku, kiedy to Król Władysław Herman ufundował pierwszą w Polsce
fundację szpitalną. Przez te wszystkie lata działalność filantropijną wspierali wszyscy bez mała obywatele, a ona sama
ewoluowała. W czasach niewoli stanowiła dla nas opokę patriotyzmu i przetrwania polskości. Obejmowała wspieranie
nauki, edukacji oraz ratowanie dziedzictwa narodowego przed zagładą.
Zawsze potrafiliśmy się jednoczyć dla określonych, szczytnych idei, bo społeczeństwo polskie zawsze było ofiarne
i solidarne. Ta dobra praktyka i etos dobroczynności przeżywa w naszych czasach prawdziwy renesans. Miłość bliźniego,
pomoc najuboższym i solidarność wobec słabszych, mające źródła w kulturze chrześcijańskiej, to bowiem wartości,
które dla nas Polaków mają szczególne znaczenie.
Nasza historia przepełniona jest filantropią, a przykładów można by wymieniać bez końca: Stanisław Staszic fundator
Szpitala Dzieciątka Jezus; ks. Piotr Skarga: założyciel - Bractwa Miłosierdzia, Banku Pobożnego, skrzynki św. Mikołaja
i Bractwa Betanii; Instytut Ubogich barona Le Forta - zapewniał pomoc osobom niedołężnym; Warszawskie
Towarzystwo Dobroczynności powstałe w 1814 r. z inicjatywy Zofii hr. Zamoyskiej z Czartoryskich - udzielało doraźnej
pomocy osobom ubogim. Fryderyk Chopin w 1818 r. w wieku zaledwie ośmiu lat zagrał koncert dobroczynny na rzecz
Towarzystwa. Obecnie takie koncerty w Polsce to dzień powszedni. Dokonania społeczeństwa polskiego na gruncie
filantropii mają więc wiekowe i utrwalone tradycje.

I nie zachwiały ich władze komunistyczne PRL-u, które w 1952 roku zlikwidowały wszystkie fundacje, a ich majątek
skonfiskowały. Modne za to stały się prace społeczne. Ale był to raczej obowiązek , niż przyjemność. Na reaktywację
czekaliśmy dość długo, bo aż do roku 1989. Wraz z rozpoczęciem procesu odbudowy demokracji zarówno w Polsce,
będącego wynikiem Porozumienia Okrągłego Stołu, jak i w Europie, wynikającego ze zburzenia Muru Berlińskiego,
filantropia na trwale powróciła do naszej świadomości, jako idea bezinteresownej pomocy potrzebującym i poświęcenia
dla dobra publicznego.

Odżyliśmy, ale w nowych warunkach filantropia stanęła przed nowymi i bardziej wymagającymi wyzwaniami,
co wynika z pogłębiających się z roku na rok dysproporcji w dostępie do dóbr i zasobów wszystkich obywateli. Coraz
więcej wśród nas jest osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, niedołężnych, chorych, dzieci osieroconych oraz
ubogich. Im wszystkim staramy się pomóc. Jak drzewo w skałę wrosła w te potrzeby powstała 2 marca 1993 roku Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, najbardziej znana i zasłużona obecnie fundacja o charakterze filantropijnym. Dołączyły
też inne, Fundacja Religi, czy Nie jesteś sam Bożeny Walter. Mamy w Polsce ponad 80 tysięcy stowarzyszeń i fundacji.
Stosunkowo mało działa w dziedzinie medycyny i ochrony zdrowia.
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Filantrop - człowiek angażujący swą aktywność materialną, fizyczną
i intelektualną w imię idei solidaryzmu społecznego. Pracujący dla idei,
społecznie, bezinteresownie i bez wynagrodzenia. To często fundator
finansujący akcje społeczne, udzielający pomocy materialnej ubogim.
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tekst: Borys Szycik

Działalność filantropijna wciąż ewoluuje, a obecnie
jej istotę stanowi rozwój zintegrowanych metod
wsparcia i programów opiekuńczych, edukacyjnych,
rehabilitacyjnych i leczniczych, których beneficjentem
są nie tylko najubożsi. I pewnie trudno nam rywalizować
o prymat z największą organizacją pozarządową
na świecie skupiającą swych członków na zasadzie
wolontariatu, czyli Lions Clubs International. Ponad
1.309.000 jej członków w 202 krajach daje rocznie
wsparcie o wartości 500.000.000 USD.

Ale polskie możliwości i dokonania w dziedzinie filantropii są nie do przecenienia i stanowią kluczową wartość polskiej
kultury i dziedzictwa narodowego, co potwierdza bogata historia i prawie 1000 letnia tradycja, a przede wszystkim
współczesne tendencje rozwojowe i zaangażowanie społeczeństwa. Zaznacza się nowy trend wśród przedsiębiorców,
którzy w coraz większym stopniu dostrzegają swoją rolę, jako społeczną odpowiedzialność biznesu.
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Sztuka uwrażliwia człowieka

PM: Czy dyrygentura od zawsze była Pana powołaniem?
A może początkowo miał Pan inny plan na życie, marzenia?
WR: Zawsze chciałem być instrumentalistą - nie dyrygentem. Życie jednak
potoczyło się inaczej. Zacząłem studiować dyrygenturę. Przez pierwszych
kilka lat, sporo grałem i wciąż myślałem o tym, by grać. Nie da się jednak,
zrobić wszystkiego. Właściwie, od kiedy założyłem Polską Filharmonię
Kameralną Sopot, dyrygowanie stało się moją prawdziwą pasją. Ta pasja,
z dnia na dzień staje się coraz większa.
PM: Zatem dyrygentura to pasja, ale czy to trudny zawód?
WR: Nie znam łatwych zawodów - w muzyce, każda specjalność jest trudna.
Tak samo, trudny jest zawód skrzypka, oboisty, dyrygenta jak kompozytora
czy reżysera dźwięku. Zawód dyrygenta wymaga specjalnych predyspozycji,
także pozamuzycznych.
PM: Jakie cechy powinien mieć dobry dyrygent ?
WR: Przede wszystkim, musi być dobrym muzykiem. Musi wiedzieć na czym
polega praca z orkiestrą. Powinien być w stanie podpowiedzieć muzykom,
pewne rozwiązania, umieć przełożyć swoją wizję muzyczną na orkiestrę.
Dyrygent przekazuje orkiestrze pewną estetykę gry. Każdy utwór, można
grać na kilka sposobów, a zadaniem dyrygenta, jest stworzenie własnej wizji
opartej o partyturę i zrealizowanie jej wspólnie z orkiestrą. Niektórzy muzycy
grający w orkiestrze mogą mieć inne niż dyrygent wyobrażenie o danym
utworze, co zresztą jest rzeczą absolutnie naturalną i prawidłową. Misją
dyrygenta jest przekonanie wszystkich muzyków orkiestry do obranego
przez dyrygenta sposobu interpretacji dzieła. Jeśli dyrygent jest w stanie
scalić wszystkie indywidualności artystyczne, które składają się na orkiestrę
w poruszającą i logiczną całość, to orkiestra gra na wysokim poziomie dając
słuchaczom ogromną satysfakcję i głębokie przeżycia artystyczne.
Do tego wszystkiego, dochodzi praca organizacyjna, która jest obciążeniem
dla wszystkich dyrygentów, którzy jednocześnie są szefami orkiestr. Po tylu
latach mojej pracy, mogę powiedzieć, że większość czasu pochłaniają mi
sprawy organizacyjne. Chciałbym żeby było inaczej, ale nie zawsze jest to
możliwe.
PM: Czy któryś moment w Pana życiu, był przełomowy? Czy może było to
założenie Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie?
WR: Na pewno przełomowym momentem, było założenie tej właśnie orkiestry.
Miałem wiele propozycji, również zagranicznych, ale nigdy nie zostawiłem
orkiestry. Nadal wiążę z nią plany. W 2017 roku będziemy obchodzić jubileusz
35.-lecia istnienia Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.
Trudno mi wskazać jeden moment, który miał dla nas szczególne znaczenie.
Takich ważnych chwil i wydarzeń było wiele np. koncerty w Nowym Jorku,
w Berlinie w słynnej Sali Filharmoników Berlińskich czy w Paryżu; wspólne
występy z takimi osobowościami artystycznymi jak Krystian Zimerman,
Mścisław Roztropowicz, Ivo Pogorelic, Aleksandra Kurzak.
Koncertujemy zarówno w wielkich miastach, w prestiżowych salach, ale
też w małych miejscowościach i zawsze staramy się grać z takim samym
zaangażowaniem.
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Wojciech Rajski

– Dyrektor Artystyczny Polskiej Filharmonii
Kameralnej Sopot.
Profesor w Wyższej Szkole Muzycznej
we Frankfurcie nad Menem
oraz w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Wcześniej pełnił funkcję m.in. Dyrektora
Artystycznego Polskiej Orkiestry Radiowej
w Warszawie, Dyrektora Artystycznego
w Filharmonii Poznańskiej, Dyrektora Artystycznego
Opery Gdańskiej, Dyrektora Filharmonii Gdańskiej.

W rozmowie z Pauliną Marwińską.

Jednym z ważnych momentów w historii Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot
było stworzenie Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sopot Classic,
na którego VI edycję zaprosimy słuchaczy już w sierpniu 2017 roku.

Foto:
Marek Podolczyński
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PM: Wydał Pan ponad 60 płyt. Czy będzie kolejna?
WR: Tak, ma Pani rację – nagrałem około 60-70 płyt. W tej chwili wydajemy kolejną. Będzie to płyta Mieczysława
Weinberga, kompozytora polskiego pochodzenia, mało znanego na świecie i obecnie odkrywanego. Niedługo
w niemieckim wydawnictwie TACET ukaże się nasza płyta z jego utworami na flet i orkiestrę. Będą to światowe
prawykonania. Bardzo się cieszę na tę płytę, ponieważ to świetny kompozytor. Za miesiąc będzie miała premierę
kolejna nasza płyta – Sounds of Christmas wydawana przez UNIVERSAL z piosenkami świątecznymi- tymi które
nucimy wszyscy od lat i tymi nieco zapomnianymi choć równie pięknymi. Płyta z odrobiną swingu i jazzu. Właśnie
skończyliśmy jej montaż.
PM: Słyszałam o pewnej teorii. Podobno muzyka klasyczna, pomaga w skupieniu i koncentracji, dlatego że
jest najbardziej zbliżona do bicia serca człowieka. Co Pan o tym myśli? Zgodziłby się Pan z tą teorią?
WR: Nie znam tej teorii i nie zgodziłbym się też z tą zasadą. Bicie serca człowieka nie jest równe, natomiast
w muzyce klasycznej pożądana jest duża dyscyplina rytmiczna. Już tutaj widzę więc nieścisłość. Jeśli chodzi
o pomoc w skupieniu i koncentracji – mnie osobiście, słuchanie muzyki bardzo rozprasza podczas czynności
pozamuzycznych, bo od razu automatycznie zaczynam się wsłuchiwać w poprawność wykonania. Poza pracą,
nie słucham muzyki klasycznej dlatego, zostaje mi muzyka rozrywkowa.
PM: Wg. Pana, która muzyka jest obecnie najbardziej popularna na rynku, muzyka rozrywkowa – czy ona
idzie w dobrym kierunku? Jest prawdziwa, melodyjna?
WR: Nie można powiedzieć, że to co słyszymy w radiu jest jednym rodzajem muzyki rozrywkowej. W radiu
słyszymy około 10-15 rodzajów muzyki rozrywkowej. Jeśli ma Pani na myśli taką muzykę młodzieżową, nie Irenę
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Santor tylko typu Hip-Hop, to ciężko powiedzieć czy ona idzie w dobrym kierunku. Idzie w pewnym kierunku,
w którym podstawą tej muzyki jest rytm, zanika melodia, lub melodia nie jest tak ważna, pełni rolę drugo lub
trzecio planową. Czy w muzyce powinna być melodia czy nie - to jest dyskusja światopoglądowa.
Muzyka składa się z wielu elementów takich jak melodia, rytm, tempo i wiele innych. Jeśli dziś jest moda na rytm,
a nie na melodię, to nie jest to nic złego. Wszystko zależy od tego, kto co lubi. Na pewno muzyka odchodzi od
swojej starej definicji. W wielu dziedzinach sztuki, widać zmiany, które są naturalne. Następuje wiele uproszczeń
nie tylko w muzyce. Pewne jest natomiast, że muzyka podlega pewnym zmianom, podlega ewolucji.
PM: Czy Bałtycka Agencja Artystyczna BART, przyczyniła się do rozwoju Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot?
WR: Tak! Od lat Bałtycka Agencja Artystyczna bardzo nam pomaga w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki
staraniom BART i miasta Sopot otrzymaliśmy piękną siedzibę na terenie Opery Leśnej.
PM: Czy wg. Pana muzyka klasyczna przetrwa, czy nie zostanie odepchnięta na ubocze, zapomniana?
WR: Oczywiście, że przetrwa! Tak samo jak wielkie i ponadczasowe dzieła Szekspira, Dostojewskiego, Moliera,
Caravaggia czy Michała Anioła.
PM: Czy muzyka uwrażliwia?
WJ: Powinna. Chyba że ktoś jest odporny… Sztuka uwrażliwia człowieka.
PM: Dziękuję za rozmowę.

Foto:
Edyta Rembała
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Krzysztof Karżewicz
Prezes i akcjonariusz firmy Perfect
Niezależne Doradztwo Finansowe SA ,
która od ponad 20 lat pomaga Klientom
i Partnerom Biznesowym
w kompleksowym doradztwie
ubezpieczeniowo - finansowym.
Absolwent UG, Europejskiej Akademii
Planowania Finansowego, Akademii
Biznesu Ernst& Young, Wyższej Szkoły
Administracji i Biznesu.
Prywatnie pasjonuje się sztuką, literaturą,
podróżami, aktywnie uprawia golf, tenis
ziemny i narciarstwo.

Sztuka inwestycją w siebie
Czy jest Pan koneserem sztuki i czym sztuka jest dla Pana ?
Nie uważam się za profesjonalnego konesera czy znawcę sztuki. Moja wiedza z zakresu historii sztuki, jej stylów
i pojęć używanych przez ekspertów, jest na podstawowym poziomie. Uważam jednak, że nie musimy być
ekspertami, żeby móc dostrzec jej piękno i siłę oddziaływania. Wystarczy być otwartym na sztukę i patrzeć na nią
sercem, wtedy można ją poczuć i pokochać. W takim rozumieniu czuję się koneserem, wywodzącym się z pasji
i zamiłowania do sztuki, z emocji i odczuć jakie sztuka mi dostarcza. Przy ocenie wartości dzieła sztuki kieruję się
przede wszystkim własną wrażliwością oraz intuicją. Częstym błędem popełnianym podczas zakupu sztuki do
naszych nieruchomości, jest kierowanie się opiniami innych osób. A przecież to ma być „mój ukochany obraz
czy rzeźba”, która ma dostarczać nam pozytywnych emocji i wzruszeń. To ona będzie z nami każdego dnia, a nie
z moimi "doradcami". Warto o tym pamiętać.
Sztuka ma dla mnie ogromną wartość, z niej czerpię inspirację do nowych pomysłów i działań, sprawia że jestem
bardziej kreatywny i dostarcza dużo pozytywnej energii. Sztuka wzbogaca wewnętrznie, poszerza mi nowe
horyzonty, pozwala lepiej poznać i zrozumieć siebie. Dlatego też będąc w nowych miejscach, korzystam z każdej
okazji, żeby wejść do galerii czy muzeum. Każda taka wizyta jest otwarciem się na nowe doznania.
Widać, że kocha Pan sztukę, bo stara się ją spopularyzować w Trójmieście...
Mam to szczęście i ogromny zaszczyt, że moja firma współpracuje z jedną z najbardziej uznanych galerii na
światowym rynku sztuki - Timeless Gallery Group (TGG), którego jesteśmy Certyfikowanym Przedstawicielem. TGG
posiada galerie sztuki w Szwecji, Polsce, Hiszpanii oraz USA, które oferują Artystom powierzchnie ekspozycyjne
w pięknych, inspirujących i wyjątkowo zaprojektowanych wnętrzach. Poznałem ogromne możliwości
inwestycyjne, jakie kreuje rynek sztuki. W Polsce niestety tradycja inwestowania w sztukę, z uwagi na naszą
historię, praktycznie przestała istnieć. Zachęcam swoich Klientów do poznania Timeless Gallery i niezwykłego
świata sztuki, jednocześnie pokazując na przykładach, jak dynamicznie rozwija się rynek sztuki na przestrzeni
ostatnich dziesięcioleci, jak inwestowanie w sztukę staje się znaczącą alternatywą w stosunku do nieruchomości,
rynku funduszy inwestycyjnych, akcji czy obligacji. Im bardziej sytuacja na rynku finansowym wydaje się być
niepewna, tym inwestowanie w dobra luksusowe, w tym w sztukę, staje się bardziej atrakcyjne, ponieważ
inwestorzy poszukują pewnych i sprawdzonych inwestycji. To wspaniałe uczucie, kiedy mogę połączyć pasję
z biznesem, bo mam wrażenie, że nigdy nie jestem w pracy, po prostu robię to co sprawia mi przyjemność.
Jeszcze większą satysfakcję sprawia mi widok osób, które wcześniej nie miały w ogóle do czynienia ze sztuką,
a dzisiaj są jej miłośnikami i stają się świadomymi kolekcjonerami oraz inwestorami.
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OtwARTa - Galeria Smaku to miejsce nietypowe na mapie Gdańska...
Cieszę się, że to Pani zauważyła. Człowiek ma naturalną potrzebę podzielenia się z innymi, tym co dobre, piękne
i wyjątkowe. Pomysł i projekt na OtwARTą przyszedł spontanicznie, i zrodził się z potrzeby podzielenia się tymi
wartościami. Otwarta zlokalizowana jest w samym centrum Gdańska Wrzeszcza na terenie Garnizonu, który
staje się najważniejszym miejscem na mapie kulturalnej Trójmiasta. Została zaprojektowana i stworzona z myślą
o miejscu, które będzie małą galerią, gdzie sztuka jest na wyciągnięcie ręki, a nasze ściany i wnętrze "odwiedzają"
artyści z całego świata.
Cyklicznie organizujemy wystawy i wernisaże, promujące również rodzimych artystów, ale też odbywają się
spotkania z ciekawymi ludźmi, pisarzami i pasjonatami. Doskonale nadaje się do organizowania wszelakich spotkań
towarzyskich, w tym biznesowych. Każdego dnia można przyjść do nas, żeby poczytać coś z naszej biblioteki
lub obejrzeć katalogi artystów. Do tego szef kuchni jest również pasjonatem, który serwuje nieszablonowe
smaki i potrawy z naszego menu. Posiadamy starannie wyselekcjonowane wina koneserskie, którymi można się
delektować w ciepłym i przytulnym wnętrzu, emanującym dobrą energią. Większość naszych Gości podziela tę
opinię, z czego się cieszymy.
Czy zaczyna się moda na sztukę w Polsce?
Zdecydowanie tak, sztuka staje się trendy. Moda na sztukę zbliża się do nas szybkimi krokami, podobnie jak moda
na zdrowe odżywianie się i styl życia. Na świecie sztuka od wielu lat bije kolejne rekordy sprzedażowe, w Polsce
również wyraźnie wzrosło zainteresowanie sztuką i przybywa nam liczba osób aktywnie inwestujących w sztukę,
co zauważam chociażby na przykładzie stale powiększającego się grona naszych Klientów. Powstają w kraju nowe
galerie i przybywa nam takich miejsc jak Garnizon, na którego terenie jest coraz więcej organizowanych wystaw
oraz odwiedzających Gości. Generalnie klimat dla sztuki staje się coraz bardziej przyjazny.

Wystarczy otworzyć się na sztukę
by lepiej poznać siebie...
to nasza największa wartość
i najlepsza inwestycja.
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Świat biznesu zaczyna dostrzegać sztukę, jako element podnoszący wartość nieruchomości, a nawet sam
wizerunek firm. Obserwuje Pan ten trend w Polsce?
Panujący od wielu lat na światowym rynku nieruchomości model biznesowy, w którym najbardziej znaczący
developerzy umieszczają w swoich apartamentach dzieła sztuki uznanych światowych artystów powoli dociera
również do Polski. Nasi developerzy zaczynają zauważać, że umieszczenie dzieł sztuki w budowanych przez siebie
nieruchomościach nadaje im ekskluzywnego i prestiżowego charakteru, czym przyciągają nowych klientów
i wyróżniając się na tle innych. Podnosi się w ten sposób nie tylko wartość apartamentów, ale stają się przez
to rozpoznawalni na rynku. Nie dzieje się to jeszcze na tak dużą skalę, ale coraz więcej dobrej sztuki możemy
zobaczyć wśród klientów instytucjonalnych oraz w firmach, których właściciele są świadomym kolekcjonerami
i pragną na co dzień otaczać się sztuką, która dostarcza im pozytywną energię pobudzając kreatywność.
Z jaką sztuką możemy się spotkać w OtwARTa - Galerii Smaku i jaki jest Pana ulubiony artysta?
W OtwARTa możemy zobaczyć kilka rzeźb i obrazów wybitnych współczesnych artystów, współpracujących
z Timeless Gallery Group, ale również obrazy zdolnych artystów z naszego regionu.
Cyklicznie - co 2 -3 miesiące organizujemy nowe wystawy i wernisaże z Artystami, na które zapraszamy naszych
Gości, gdzie przy lampce dobrego wina i przekąskach możemy zapoznać się z twórczością Artystów. Przy tej
okazji zazwyczaj licytujemy jedną z prac Artysty na szczytny cel. To dobra okazja do spotkań w gronie miłośników
sztuki, a z drugiej strony możliwość budowania relacji i nawiązywania nowych kontaktów. W naszej bibliotece
możemy obejrzeć piękne katalogi Timeless, w których prezentowane są dzieła sztuki wybitnych Artystów
współpracujących z Galerią.
Jednym z moich ulubionych artystów jest Peter Mandl, rzeźbiarz, który tworzy z brązu i ze szkła wspaniałe postacie
kobiet, inspirowane światem bogiń greckich. Zalicza się on do grona najwybitniejszych rzeźbiarzy w Szwecji, jak
i w Europie. To sztuka ponadczasowa, urzekająca klasycznym pięknem, dynamicznymi i kontrastującymi ze sobą
kształtami.

Inwestorzy, w czasach
gospodarczej niepewności,
coraz chętniej inwestują w sztukę,
która staje się bliska ich sercu
a jednocześnie zapewnia realną
ochronę kapitału, solidny zysk
oraz korzystne rozwiązania
podatkowe.

Rozmawiała: Agnieszka Fejfer-Wojeńska
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OtwARTa to wyjątkowy punkt na kulinarnej i kulturalnej mapie Trójmiasta.
Zlokalizowana jest w samym centrum Gdańska Wrzeszcza, na terenie Garnizonu,
miejsca z ponad 100 letnią tradycją, gdzie przeszłość łączy się z przyszłością.
Stworzona by stać się miejscem spotkań rodzinnych, towarzyskich i biznesowych.
Zachęca do otwierania się na nowe smaki, sztukę oraz otaczający wokół świat.
W OtwARTej można zatrzymać się na dobry, 3 - daniowy lunch z opcją wege, kawę,
domowe wypieki, nalewki i przetwory, które można zabrać ze sobą do domu.
Serwowane dania łączą w sobie sztukę kulinarną opierającą się na regionalnych produktach.
Szefa Kuchni bazuje na daniach, które są klasykami przełamanymi nowoczesnymi trikami oraz
oryginalną wizją kulinarną.

Do dyspozycji gości jest biblioteczka, dwa telewizory plazmowe oraz projektor, na
którym są prezentowane wydarzenia sportowe, kulturalne i muzyczne, a także mogą być
wykorzystywane na eventach zamkniętych.
W OtwARTej sztuka jest na wyciągnięcie ręki - w lokalu znajduje się mała galeria sztuki.
Ściany i wnętrze "odwiedzają" artyści z całego świata.
W każdy piątek gości tu muzyka na żywo.

OtwARTa
osiedle Garnizon
ul. Słonimskiego 6, 80-280 Gdańsk
tel. 691 497 410
biuro@otwartagarnizon.pl
www.otwartagarnizon.pl

Rozmowa
z założycielem i Prezesem
stoczni Sunreef Yachts

Francis

Lapp
Rozmawiała:
Agnieszka Fejfer-Wojeńska
Vivamedia
Francis Lapp ze statuetką World Yachts Trophy 2016
za layout modelu Sunreef Supreme 68

Hobby klasy Premium. Czy Polaków stać na Pańskie produkty?
Sunreef Yachts specjalizuje się w projektowaniu oraz konstrukcji
luksusowych katamaranów powyżej 21m. Wszystkie nasze jednostki
są w pełni spersonalizowane, wykonywane ręcznie i wyposażane w
najlepszy dostępny na rynku sprzęt. Dotychczas zwodowaliśmy prawie
100 jachtów. Ich właścicielami są klienci z całego globu, a pośród nich
jeden Polak, który buduje u nas już swoją drugą łódź. Niezależnie, na
przestrzeni lat dostajemy coraz więcej zapytań sprzedażowych z kraju
i chociaż teraz są one na etapie zainteresowania, to jestem przekonany,
że w niedalekim czasie przełożą się one na podpisane kontrakty.

Katamaran motorowy
70 Sunreef Power

Nie trzeba jednak posiadać jachtu na własność by z niego korzystać.
Przecież można wynająć taką jednostkę i cieszyć się nią podczas wakacji
z rodziną oraz przyjaciółmi. Obok działalności stoczniowej prowadzimy
również firmę czarterową Sunreef Yachts Charter, która oferuje luksusowe
jachty zainteresowanym klientom w różnych regionach świata. Na tę
usługę klientów z Polski nie brakuje. Tutaj mogę powiedzieć, że grono
odbiorców naszej usługi rośnie z roku na rok.
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HOBBY
KLASY PREMIUM

Skąd pomysł by zainwestować w polską stocznie? Co skusiło Pana by wybrać właśnie to miejsce na ziemi?
Przyjechałem do Polski 25 lat temu na jeden weekend i już nigdy nie wróciłem do rodzinnej Francji. Ludzie się śmieją,
kiedy tak mówię, ale to prawda. Wystarczyły mi 2 dni, żeby na zawsze zakochać się w kraju, w którym teraz żyję.
Po wyprawie nad Zalew Zegrzyński obok Warszawy, gdzie pierwszy raz testowałem katamaran stwierdziłem,
że chciałbym mieć własną jednostkę tego typu. W 2000 roku na targach w Paryżu kupiłem za pieniądze zarobione
w branży elektrycznej, pierwszy wielokadłubowiec. Następnie zacząłem czarterować jednostkę na Madagaskarze
pod banderą Sunreef Travel. Kiedy biznes zaczął się rozrastać postanowiłem nabyć kolejne jachty i rozwijać ofertę
luksusowych podróży na jachcie oraz prywatnych wakacji na wodach całego świata.
Po dwóch latach prowadzenia biznesu doszedłem do wniosku, że łodzie, które posiadam nie spełniają do końca moich
oczekiwań... były zdecydowanie za mało ekskluzywne. Przed powstaniem Sunreef Yacht, katamarany kojarzone były
głównie ze sportem i nie przypominały wykończeniem luksusowych jednostek. W 2002 r. zdecydowałem się zmienić
sposób postrzegania katamaranów otwierając jedyną na świecie firmę personalizującą jachty wielokadłubowe –
Sunreef Yachts. Po wynajęciu hal produkcyjnych na terenie stoczni w Gdańsku rozpocząłem budowę swojej pierwszej
jednostki żaglowej o długości 74 stóp - Sunreef 74. Ten katamaran sygnowany marką Sunreef Yachts na zawsze zmienił
branżę jachtową. Przede wszystkim był wówczas jedynym na świecie skrojonym na miarę katamaranem z otwartym
pokładem słonecznym typu flybridge (teraz takie rozwiązanie mają wszystkie tego typu jednostki).
Dlaczego tutaj? W Polsce zbudowałem biznes marzeń. Gdańsk natomiast otworzył przede mną możliwości, jak: zaplecze
produkcyjne, czy dostępni na miejscu oraz doskonale wykwalifikowani w branży stoczniowej pracownicy. Mam przy
sobie zarówno prywatnie, jak i zawodowo wspaniałych ludzi. Wydaje mi się, a raczej jestem przekonany, że we Francji
nigdy nie otworzyłbym stoczni.
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Produkty luksusowe dla wybrańców. Kto kupuje jachty?
Nasze jednostki kupują klienci z całego świata, z Emiratów Arabskich, Rosji, USA, Nowej Zelandii, Australii, Europy
Zachodniej, czy RPA. Trafiamy do odbiorców, którzy cenią sobie, że jako jedyni w branży personalizujemy od A do
Z każdy jacht zarówno z zewnątrz, jak i pod względem wykończenia. Wielokrotnie byliśmy w stanie sprostać bardzo
innowacyjnym projektom i wymaganiom. Jako pierwsi na świecie skonstruowaliśmy np. składany maszt na katamaranie
powyżej 80 stóp. Nie była w stanie zrobić tego żadna inna stocznia na świecie i dlatego klient zgłosił się do nas. Jesteśmy
dumni z jakości, którą oferujemy i z tego, że w całości wytwarzamy produkt z metką „made in Poland”. Kiedyś Polska nie
była kojarzona z luksusem, a w tej chwili jachty to nasz najlepszy produkt eksportowy.

Sprzedaż dóbr luksusowych wiąże się ze specyficznym podejściem do klienta oraz marketingiem celowanym.
Naszymi najlepszymi ambasadorami są nasi Klienci. Posiadamy bardzo spersonalizowane podejście do każdego
z naszych Właścicieli. Przy wyborze jednostki jest niezwykle istotne by poznać nabywcę i jego preferencje. Czas
oczekiwania na nowy jacht to ok. półtora roku (w zależności od wielkości jednostki i poziomu customizacji).
W tym czasie opiekujemy się klientem, chcemy, aby miał jak najlepsze doświadczenie w trakcie tworzenia
- powstawania katamaranu, ale też i po jego wybudowaniu. Świadczymy szereg usług posprzedażowych.
Indywidualne podejście to jeden z naszych priorytetów w budowaniu długoletnich relacji. Staranny rytuał
sprzedażowy to jedna z najważniejszych cech wyróżniających producentów z sektora luksusowego. Od samego
początku działalności przykładałem ogromną uwagę do tego w jaki sposób i gdzie się prezentujemy. Nigdy nie
oszczędzałem na działaniach wizerunkowych i marketingowych. Co roku jesteśmy obecni na najważniejszych
światowych wystawach nautycznych, organizujemy międzynarodowe premiery naszych modeli, współpracujemy
z najlepszymi fotografami i filmowcami. Mam w swoim zespole najlepszych ludzi, którzy potrafią sprawić, że
odbiorcy, potencjalni klienci dosłownie zakochują się w naszej marce. Marketing dóbr luksusowych ma za zadanie
wywołać pragnienie posiadania danego produktu, wyzwolić pożądanie związane z doświadczeniem, jakie
możemy zdobyć dzięki danej rzeczy.

Otwarty salon na pokładzie
Sureef Supreme 68
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Jachty to wyjątkowy i piękny produkt. Jak ludzie spędzają na nim czas? Czy posiadanie jachtu pomaga w osiąganiu
celów biznesowych?
Sposobów spędzania czasu na jachcie jest wiele. Wszystko zależy od klienta. Niektórzy z nich są pasjonatami żeglarstwa,
uwielbiają sami zajmować się jednostką i pływać nią po całym świecie. Mamy Właścicieli, którzy wyruszyli w kilkuletni
rejs zaraz po wybudowaniu swojego jachtu. Inni Klienci spędzają tylko kilka tygodni wakacji na łódce, np. na Morzu
Śródziemnym i Karaibach, a później przez pozostałe miesiące wynajmują innym jacht by pokryć koszty jego utrzymania.
Na pewno w niektórych kręgach biznesowych posiadanie jednostki jest wręcz wymagane. Jacht jest wyznacznikiem
statusu i może być elementem kształtującym wizerunek zewnętrzny Właściciela.

Prezentacja katamaranu
motorowego 70 Sunreef Power

Posiada Pan swój własny jacht czy może "szewc bez butów chodzi"?
Nie posiadam własnego jachtu, ale jak tylko mam czas to wraz z żoną, córką i przyjaciółmi czarterujmy katamaran.
Jeden z najwspanialszych wyjazdów jakie pamiętam, to wakacje w Tajlandii w 2013r. na katamaranie motorowym 70
Sunreef Power z floty Sunreef Yachts Charter.

Sunreef 88 DD
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Jakie są najnowsze rozwiązania technologiczne, których możemy doświadczyć na jachcie? Jakie rozwiązania
designerskie stosujecie?
Każdy jacht to dosłownie inna historia i rozwiązanie. Jak już wspominałem, indywidualizujemy każdą jednostkę pod
względem wykończenia i architektury zewnętrznej. Nie ma na świecie dwóch takich samych katamaranów Sunreef
Yachts. W tej chwili skupiamy się na promocji naszej najnowszej linii wileokadłubowców żaglowych oraz motorowych
- Sunreef Supreme 68. Oferują one ponad 300 m2 powierzchni użytkowej. Normalnie taką przestrzeń uzyskuje się
na superjachtach powyżej nawet 30m długości, a Sunreef Supreme 68 ma tylko 21 m. Dzięki specjalnej konstrukcji
nadbudówki byliśmy w stanie powiększyć miejsce do życia i pokazać klientom, że nie ma na rynku bardziej luksusowej
oraz komfortowej do wypoczynku i żeglarstwa jednostki. Podczas tegorocznych targów w Cannes otrzymaliśmy za to
rozwiązanie nagrodę World Yachts Trophy uważaną w branży za Oskara jachtowego. Jestem dumny z tego projektu.

O czym marzy Francis Lapp?
Chciałbym, żeby zdrowie i energia, którą mam w sobie teraz towarzyszyły mi przez kolejne lata mojej pracy.
Marzę o dalszym rozwoju firmy i utrzymaniu pozycji lidera w dziedzinie katamaranów. Jestem na dobrej drodze.

Sunreef 114 CHE

ŚWIATOWY LIDER
W PROJEKTOWANIU I PRODUKCJI
LUKSUSOWYCH KATAMARANÓW NA MIARĘ
www.sunreef-charter.com
charter@sunreef-charter.com

www.sunreef-yachts.com
info@sunreef-yachts.com
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Quadrille. Jakość w szczegółach
Rozmowa z panią Anna Lewit i Martą Dworak z Quadrille Hotel.
Tekst: Agnieszka Fejfer-Wojeńska
Jakość ukryta w szczegółach. Czym wyróżnia się Pałac Quadrille ?
Quadrille Conference & Spa to na pewno szczególne miejsce na mapie Trójmiasta. Po pierwsze jesteśmy obiektem
umieszczonym w XVIII wiecznym pałacu, który doczekał się licznych nagród już za projekt kompleksowej renowacji.
Po drugie znajdujemy się w sercu malowniczego parku, a jednocześnie blisko mola w Orłowie oraz niedaleko
centrum Gdyni. Nasza lokalizacja jest kluczowa: w centrum miasta, ale jednocześnie w magicznym miejscu, enklawie
spokoju. To jeden z gwarantów udanego wypoczynku i relaksu, który nasi goście z pewnością doceniają. Jednak samo
umiejscowienie to nie wszystko. Pałac Quadrille to miejsce „z duszą” – pieczołowicie zaprojektowane przez architekt
Magdalenę Czauderną w ścisłej współpracy z właścicielkami paniami Anną i Martyną Górskimi, które czuwały nad
całością koncepcji oraz dobierały nawet najmniejsze szczegóły. To właśnie dzięki temu podejściu całość tworzy pewien
unikat, hotel designerski będący destynacją samą w sobie, początkiem i końcem podróży, a także pewną wyprawą
w nieznane.

Miejsce “z duszą”

Skąd zrodził się pomysł na tak szczególny obiekt ?
Pomysł na to wyjątkowe wręcz baśniowe miejsce zrodził się podczas sesji zdjęciowej, która odbyła się jeszcze
w nieodrestaurowanych wnętrzach Pałacu, a w której tematem przewodnim była „Alicja w krainie czarów” – książka
dzieciństwa pań Górskich. Motyw ten ma swoje liczne odniesienia w Pałacu, a jeden z pokoi wprost do niego nawiązuje.
Warto dodać, że każdy z 12 apartamentów urządzony jest w wyjątkowy , niepowtarzalny sposób. Ich wystroje nawiązują
do różnych kultur i stylów, a całość mimo różnorodności tworzy spójny obraz. To także odpowiedź na dostrzeżenie
pewnej niszy na rynku polskim – takich miejsc po prostu jest bardzo niewiele. Niemniej jednak Quadrille Conference
& Spa to także ukłon w kierunku biznesu: znajdziemy tu 21 pokoi klasy biznes i nowocześnie wyposażoną salę
konferencyjną. Ponadto do dyspozycji gości jest wybitna restauracja Biały Królik oraz Spa z basenem i sprzętem do
medycyny estetycznej na najwyższym poziomie.
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"Hotel z innej bajki", do kogo kierowana jest oferta?
Jak sygnalizowałyśmy, mamy różnych klientów i kilka grup docelowych. Pierwsza z nich to na pewno pary szukające
czasu i miejsca tylko dla siebie, klimatycznego, z historią w tle. Pałac jest przyjazny przede wszystkim dorosłym,
wychodzimy z założenia, że każdy, nawet najbardziej zaangażowany rodzic, potrzebuje momentu wytchnienia, ucieczki
od codzienności i my to właśnie oferujemy.
Idąc dalej, nasza grupa docelowa to także pary planujące ślub. Tak piękny i malowniczo położony obiekt, to idealne
miejsce na ten najważniejszy dzień w życiu. Poza wynajmem sali restauracyjnych, bądź całego Pałacu na wyłączność,
oferujemy także naszą opiekę i kompleksową obsługę w zakresie wszystkich aspektów związanych z ceremonią zaślubin.
Specjalizujemy się w kameralnych, dopracowanych do najmniejszego szczegółu uroczystościach do 100 osób.
Naszych klientów możemy w skrócie określić mianem „koneserzy” – wrażeń, obrazów, przeżyć, odbierający świat
wszystkimi zmysłami, ceniący sobie najwyższą jakość i design. Wielu z nich przyjeżdża do nas właśnie w poszukiwaniu
doznań estetycznych, zafascynowani są architekturą, samym konceptem i aranżacją wnętrz. Innych przyciągają
wrażenia kulinarne, których dostarcza nasza restauracja Biały Królik. Warto dodać, że menu tastingowe jest tu co miesiąc
zmieniane, co sprawia, że nieustannie można odkrywać ją na nowo. Szczycimy się tym, że nasze propozycje kulinarne
opierają się o sezonowe produkty od lokalnych dostawców.

Nie możemy też zapominać o naszym Spa o charakterze medycznym z bogato wyposażoną strefą wodną oraz
najnowszymi maszynami. Zgodnie z podejściem holistycznym dbamy tu o spójność, unikamy oddzielenia umysłu od
ciała, dlatego w naszym programie znajdą się zarówno najnowsze technologicznie zabiegi jak i tradycyjne metody
typu masaż dźwiękiem czy shiatsu. Zauważyliśmy, że polscy i zagraniczni klienci coraz bardziej doceniają takie oferty
i dlatego właśnie wybierają nasze Spa.
Jesteśmy też otwarci na gości z aspiracjami, nastawionych na rozwój osobisty, można powiedzieć, że królują tu kobiety,
ale nie tylko. Dla nich będziemy mieć wkrótce propozycje indywidualnych oraz grupowych spotkań rozwojowych
czy mental coachingu. Panie z pewnością docenią takie aktywności, jak zakupy ze stylistką czy program przemian
wizerunkowych.
Quadrille Conference & Spa to także obiekt dla mniejszego i większego biznesu. Właściciele firm czy też ich
przedstawiciele znajdą tu wytchnienie po dniu pełnym spotkań, w komfortowych warunkach, w ciszy i spokoju.
Pałac to także doskonałe miejsce na spotkania biznesowe, kameralne konferencje czy ekskluzywne prezentacje. Nasz
wykwalifikowany personel jest tu gwarantem sukcesu.

Wiele tych grup docelowych i bardzo szeroka oferta. Co najbardziej cenią sobie Państwa goście ?
Myślę, że przede wszystkim wyłamanie się z pewnych standardów hotelowych czy spopularyzowanych schematów.
Jesteśmy dla gości, to oni tworzą nasz hotel, bo wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom. Widzimy w tym przyszłość
i dlatego właśnie oferujemy szeroki wachlarz usług typu concierge począwszy od odbioru gościa z lotniska, poprzez
zapewnienie biletu na wybrane wydarzenie, aż po dowóz na miejsce czy zorganizowanie romantycznej kolacji po.
Naszym klientom chcemy ofiarować coś więcej – stąd propozycje różnego rodzaju aktywności z najwyższej półki:
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koncerty, premiery, wydarzenia sportowe i kulturalne. Będziemy wręcz wyprzedzać chęci i potrzeby naszych gości
poprzez oferty czasowe, które pomogą zaplanować pobyt i staną się pewnego rodzaju inspiracją. Chcemy stworzyć
świadomą grupę klientów VIP i do nich skierować nasze propozycje wewnątrz hotelu oraz poza nim.

A szczegóły, które pokochali goście hotelu już teraz...
W hotelarstwie są pewne filary: podstawa to zapewnienie dobrego snu, dlatego też nasi goście śpią na najlepszych
łóżkach. Nie od dziś wiemy, jak ważna jest dieta, stąd iście królewskie śniadanie – oprócz niezwykle bogatego bufetu,
serwujemy dania na zamówienie, ciepłe i zimne oraz kuchnię bio. Bufet śniadaniowy ulega ciągłym zmianom i wybór
jest naprawdę zaskakujący dla gości hotelowych, przyzwyczajonych do klasycznych propozycji. Bazujemy tu na kuchni
regionalnej i jej sezonowości. Trzeci kluczowy cel to zapewnić gościom odpoczynek i ukojenie. Motto naszego Spa
"czasu nie zatrzymasz, możesz go jednak dobrze wykorzystać” daje się odnieść do całej filozofii Quadrille. Po prostu
zapewniamy tzw. „quality time” – wartościowy czas relaksu i równowagi dla ciała i duszy.

Jaką propozycję świąteczną szykuje hotel w tym roku?
Zaskoczymy naszych gości propozycją Świąt innych od wszystkich, spędzonych na swój sposób. Wychodzimy od
pytania: a gdybyś tak mógł spędzić Święta w sposób, o jakim zawsze marzyłeś ? Bez pośpiechu, zabiegania, zmęczenia…
Po prostu w zgodzie ze sobą i z Twoimi potrzebami, w przepięknej scenerii i z najbliższymi Ci osobami. Nasi goście będą
mogli liczyć na spokojną atmosferę relaksu i odprężenia. Nie będzie Mikołaja, ani zwyczajowego świątecznego zgiełku,
nie zaplanowaliśmy atrakcji dla dzieci ani obowiązkowego programu do zrealizowania. Wszystko będzie kwestią
wyboru gości.
Pojawi się na pewno wyśmienite jedzenie z akcentami świątecznymi pieczołowicie przygotowane przez kreatywnego
Szefa Kuchni restauracji Biały Królik, Marcina Popielarza. Będzie też pełen relaks w Quadrille Spa – specjalnie na tą
okazję przygotowane rytuały i programy odnowy pozwolą naszym gościom uciec od codzienności i całkowicie się
odprężyć, zregenerować czy też przygotować się na noc sylwestrową. Podczas Świąt zabrzmi również dobra muzyka –
pałacowy Pub 10/6 słynie ze znakomitych koncertów jazzowych, więc i tym razem nie zabraknie ciekawych propozycji
dla najbardziej wymagającego ucha i tych świątecznych i bardziej klasycznych. Jeśli więc pragniesz spędzić święta tak,
jak lubisz, Pałac Quadrille Conference & Spa w Gdyni serdecznie zaprasza w swe progi.

Otwórz się na nowe wyzwania i zainspiruj się w Quadrille – miejscu do którego się powraca.

www.quadrille.pl
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Biała koszula
Absolutny Must Have

Elegancka biała koszula powinna być nieodzownym elementem garderoby każdego mężczyzny. Podkreślał
to już Bernhard Roetzel w swojej książce Gentleman – przewodniku stylu biznesowego. Klasyczna koszula
stanowi główny i uniwersalny element stroju pasujący na każdą z okazji. Dość łatwo i ze smakiem można
połączyć ją z wieloma innymi częściami garderoby. W zależności od tego czy chcemy wyglądać klasycznie
dobieramy stonowane dodatki, natomiast gdy okazja pozwala nam na odrobine ekstrawagancji możemy
połączyć białą koszulę z wzorzystym krawatem, fularem czy zaszaleć jeszcze w inny sposób. Niezmiennie
biała koszula będzie bazą naszego looku, a pod względem kolorystycznym będzie też pasować nam do
wszystkiego co zdecydujemy się z nią zestawić.
Mylne jest przeświadczenie, że biała koszula pożądana jest tylko w wypadku uroczystych okazji. Wręcz
przeciwnie, pora w końcu zauważyć, że może mieć ona wiele odsłon i służyć nam również podczas spotkań
mniej formalnych. W tym wypadku wszystko zależy od kołnierzyka, mankietu i rodzaju tkaniny, z której
koszula jest wykonana oraz oczywiście tego co do niej założymy. Kołnierzyk w angielskim stylu i mankiet
na spinkę nadadzą naszej koszuli formalny styl, natomiast tkanina Royal Oxford w połączeniu z włoskim
kołnierzem stworzą bardziej casualowy charakter.
Podróżując po świecie miałem okazję dostrzec również odmienne style noszenia białej koszuli. Przykładem
może być tutaj amerykańska wariacja rodem z nowojorskiej Wall Street - kołnierz button down w połączeniu
z krawatem i mankietami na spinki. Jeżeli widzieli Państwo ostatnią część Jamesa Bonda – Spectre –
najsławniejszy agent Jej Królewskiej Mości zestawił kołnierz Picaddilly (wykończony srebrna lub złotą spinką)
z francuskim mankietem. Styl ten znalazł wielu zwolenników w Europie Wschodniej jak i w Azji. Jak wiemy,
James Bond jest od lat wyznacznikiem stylu dla wielu pokoleń.

Wracając jednak do naszego Must have - białej koszuli - i rekomendacji stylistów Emanuel Berg przedstawiamy
Państwu najlepszego biznesowego partnera – koszulę Emanuel Berg szytą na miarę z tkaniny Luxury
Business Traveller. Dzięki unikalnej formie wykończenia tkaniny nasza koszula będzie dla Państwa
najlepszym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem podczas wielogodzinnych podróży biznesowych.
Koszula będzie ciągle wyglądała nieskazitelnie. Co więcej, może być ona sygnowana Państwa inicjałami
w postaci haftowanego monogramu.

Zapraszamy do naszych salonów
Jarosław i Petra Berg – Szychułda.
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ODWAŻNY w GOTOWANIU
Czy kucharz ciągle mysli o gotowaniu?
Nie (śmiech w tle). Gotowanie teraz staje się dla mnie zupełnie inne, myślę o smakach oraz o ich łączeniu. A tak
naprawdę myślę o prezentacji dania. Wizualizacja końcowa jest bardzo istotna. Teraz, przy tworzeniu nowej karty
ciągle zastanawiam się jak klasyczne smaki np. obsmażany węgorz wyeksponować by nabrał wyjątkowości przy swojej
prostocie. By efekt końcowy zaskoczył wszystkich spójnością smaku i wyglądu.

Rozmowa z Adamem Woźniakiem
Szefem Kuchni Restauracji 1611
w Dworze Oliwskim
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Czy dla siebie gotuje Pan inaczej? Czy często jest tak,
że w restauracji trzyma się Pan pewnych utartych
standardów kulinarnych?
Gotuje tak, jak ja to widzę. Moje gotowanie jest
szczerym przekazaniem mnie samego. Wiadomo,
że w domu gotowanie jest inne, chociażby pod
kątem procesów technologicznych, które stosuje się
w restauracji. Jestem odważny w gotowaniu, lubię
ryzykować w kuchni. Personalizuję swoje dania, które
przez to nabierają wyjątkowości. Lubię szukać starych
receptur oraz polskości na talerzu.
Pana kuchnia to poddanie się pewnym nowoczesnym
trendom czy bazuje Pan może na swojskości
i regionalności?
Szukam dań, które są klasyczne, ale podaję je w inny,
wyjątkowy sposób np. sałatka jarzynowa, która ma
puree z selera, piklowaną marchewkę i do tego
rozebrana jest na części. Niby to samo, a jednak inne.
Diabeł tkwi w szczegółach.
Proszę opowiedzieć o swojej kuchni. Znajdziemy u Pana
kaczkę pieczoną z żurawiną czy dymiące fushion?
Bazuję na kuchni lokalnej i na polskich, klasycznych
produktach. Ryby zazwyczaj są słodkowodne lub
morskie, w zależności od dostępności. Mięsa są mięsami
ogólnie dostępnymi w naszym kraju. Oczywiście wedle

potrzeb sprowadzam mięsa zagraniczne bądź owoce
morza typu ostrygi czy małże. Ale bazuję na produkcie
polskim.
Jak często będzie Pan zmieniać kartę menu
w Restauracji 1611?
Karta jest zawsze sezonowa.
Prawdopodobnie
będziemy dokonywać zmian cztery razy do roku.
I znowu będą to nasze dostępne produkty jak dziczyzna,
dzik, węgorz.. ale dalej klasycznie przygotowanie.
Nawet golonkę mogę przygotować w bardzo
kreatywny sposób z puree z grochem, a smak będzie
tym zapamiętanym przez nasze babcie.
Co szykuje Szef Kuchni na ten sezon w Restauracji 1611?
Sprzedajemy kaczkę, którą sezonujemy sami, jest
zasalana i obsuszana przez dwa tygodnie. Węgorz,
żebro wołowe, poliki, cielęcina i halibut. Zaskoczę
konsumenta swoją prostotą i polskością. Przepych na
talerzu według światowych trendów już jest passe.
Tworząc dania bazuję teraz na jednym głównym
składniku i maksymalnie dwóch dodatkach. Używam
głównie sól i pieprzu, aby wyciągnąć bardzo naturalny
smak, pracuję nad esencją smaku. Ciekawym smakiem
zup to ciągle znany nam żurek, ale podany z pudrem
z jajka.
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SMAKOWITOŚĆ W CENIE, A RYZYKO W KUCHNI.
Menu konferencyjne... często sztampowe i bardzo
podobne w wielu miejscach. Jak chce Pan przełamać te
stereotypy i zaskoczyć gości?
Mam stworzone menu konferencyjne na bazie
lokalnych produktów od naszych producentów.
Będziemy starali się przełamać te zazwyczaj typowe
menu naszymi propozycjami typu gęś wędzona, jesiotr
wędzony z palonym masłem, tatar z sarny z gorczycą
z plastycznym jajkiem, dojrzewająca wołowina przez
28 dni, śledź na zimno ze śmietaną i jabłkiem, kaczka
na ciepło z burakami, cielęcina na ciepło, polik z dzika
z puree z selera i popcornem z kaszy gryczanej, deser
czekoladowy z malinami. Menu konferencyjne nie musi
być nudne. Wszystko podane mono tzw. finger foods.
Łatwe do konsumpcji w tzw. work brake. W kompozycji
polskich win i piw. Coffee brake, popularną przerwę
kawową, również mamy w wersji prozdrowotnej
bazującej na koktajlach ze świeżych warzyw i owoców.

Co zaserwuje Pan gościom w okresie Świąt i wigilii
firmowych?
Polską klasykę. Kolację wigilijną typowo rybnowarzywną, w tym pierogi z kaszą gryczaną czy serowocebulowe, zupę barszcz na domowym zakwasie oraz
oczywiście grzybową. Mamy kilka propozycji menu
wigilijnych stworzonych dla firm. Kolacja sylwestrowa
zaś, to juz kolacja degustacyjna, 8-mio daniowa,
serwowana typu fine dining z truflą i ostrygą.
Ma Pan bogate doświadczenie zawodowe. Czy Pański
zawód zmienia się w pasję? Jaki jest Pana pomysł na
siebie?
Wyjeżdżam na olimpiadę kulinarną do Erfurtu
reprezentować Polskę. Pomysły rodzą się z dnia na dzień.
Zaczynam projekt Trójmiejscy Szefowie Kuchni, gdzie
wspólnie, bez konkurowania będziemy charytatywnie
gotować.

Jakie marzenie kulinarne ma Szef Kuchni?
Celuję w dynamikę, ciągłą zmianę i wyzwania. Dla każdego szefa kuchni najważniejszy jest zadowolony konsument.
Eksperymenty mam już za sobą. Pragnę gotować smakowicie. Nie ma produktów, na których bym już nie pracował,
łącznie z dziwnymi wręcz.
Inspiracje..?
Wspólne kolacje, rozmowy z przyjaciółmi. Mój syn ciągle wymusza na mnie dbanie o jakość i klasyczność wykonania.
Gotuję dla bliskich jajecznicę, rosół czy kotlety. Prostota i smakowitość oraz doznanie smakowe i wizualne... to moja
kuchnia!
Rozmawiała Agnieszka Fejfer-Wojeńska - Vivamedia
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dotyk luksusu

w Sercu Trójmiasta

Dwór Oliwski City Hotel***** &SPA
ul. Bytowska 4, 80-324 Gdańsk
+48 58 554 70 00
www.dworoliwski.pl

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zastygnąć przed niezwykłym obrazem w trakcie
wizyty w muzeum?
Czy znasz to uczucie, gdy wchodząc do galerii sztuki już wiesz, że wyjdziesz
stamtąd tylko jako właściciel dzieła, które właśnie zobaczyłeś?
Słowo „uczucie” jest tu użyte absolutnie świadomie, ponieważ w relacji sztuka - człowiek zawsze pojawiają się emocje.
Wzruszenie, ekscytacja, ciekawość, miłość; a z drugiej strony niechęć, oburzenie a czasem i odraza. Te odcienie emocji
można wyliczać w nieskończoność, w zależności od tego, co każdy z nas uważa za piękno. Piękno obiektywne czy
uniwersalne oczywiście istnieje, dotyczy jednak raczej zjawisk przyrodniczo-naturalnych. Piękno kulturowe, w ramach
jednej cywilizacji, to szczególne dla danej grupy społecznej kanony estetyczne. Najciekawszym jednak rodzajem piękna
jest piękno subiektywne - bardzo intymne, trudno definiowalne i emocjonalne.
Mamy zatem człowieka. Jest i jego otoczenie. Co musi się wydarzyć, aby przestrzeń, w której ów człowiek żyje, stała
się dla niego inspirująca? Aby czuł się w niej swobodnie, bezpiecznie, po prostu dobrze? Jako architektki wnętrz
doskonale wiemy jak dostosować estetykę wnętrza do potrzeb naszych klientów. Wiemy również jakich materiałów
i zabiegów projektowych użyć, aby zagwarantować komfort funkcjonowania w domu, biurze czy gabinecie. Jednak
najlepiej zaprojektowane wnętrze, w którym nie pojawia się choć jeden obraz, jest z natury swej niepełne, można
nawet powiedzieć - bez duszy.
Zapraszając sztukę do swojego „świata”, zmieniasz jego potencjał estetyczny, ale także i emocjonalny. Każda rzeźba,
grafika czy malarstwo wnosi jakąś opowieść o Tobie, ponieważ to TY ją wybrałeś spośród wielu innych. Nieważne
czy jest to obrazek narysowany ręką dziecka, płótno Van Gogh’a czy nieznanego artysty. Ważna jest relacja
pomiędzy dziełem, a Tobą. Identyfikacja, która więcej mówi o jego właścicielu niż tysiąc słów.
Kiedy tysiące lat temu nasi protoplaści odcisnęli po raz pierwszy swoje dłonie na sklepieniu groty, wtedy już dali dowód
na to, że mieli potrzeby wyższe, które były dla nich motorem do rozwoju. W codziennym zabieganiu często zapominamy
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o tych potrzebach lub zwyczajnie nie mamy czasu na ich realizację. Spędzamy ogromną część naszego życia w pracy
i to tam mamy być aktywni, skupieni, zaangażowani, ale przede wszystkim kreatywni. Dobrze wkomponowany we
wnętrze obraz czy rzeźba pozwala oswoić zazwyczaj dość bezosobowe przestrzenie biurowe. Pomaga nadać im
indywidualny charakter i podwyższyć standard pracy. Sztuka oddziałuje na nas także w szerszym kontekście. Przestrzenie
miejskie, w których pojawiają się rzeźby, przyciągają ludzi z dużo większą siłą niż puste miejskie place. Jest bowiem coś
magicznego w formach zaklętych w surowym, zimnym kamieniu lub metalu, które zostały stworzone przez artystę wyłącznie
po to, aby trwały w tym konkretnym miejscu. Dzięki temu staje się ono szczególne, zyskuje dodatkowy metafizyczny
i ponadczasowy pierwiastek. Najlepsi urbaniści wiedzą, że miasto bez sztuki nie ma racji bytu. Poruszając się np. po
Nowym Jorku, Barcelonie czy Paryżu co rusz napotykamy na instalacje artystyczne, które budują ducha tych miast.
Ludzie organicznie potrzebują obcować z tajemnicą ukrytą w instalacjach przestrzennych, które stworzono po to, aby
wypełniły swą obecnością prozę codzienności.
Jeśli do tej pory nie udało Ci się znaleźć obrazu czy rzeźby, która poruszyła Cię do głębi, szukaj dalej. Ona istnieje.
Dla Ciebie. A kiedy ją odnajdziesz, zabierz ją do domu czy biura. Stanie się ona nowym lokatorem, członkiem Twojej
rodziny, nieodłączną częścią Twojej przestrzeni. Nie będziesz umiał już bez niej żyć.

zdjęcia: foto&mohito
projekt: Gzowska&Ossowska

Autorkami tekstu są Magdalena Gzowska i Karolina Ossowska, właścicielki
firmy Gzowska&Ossowska Pracownie Architektury Wnętrz. W ramach swojej
działalności zajmują się projektowaniem wnętrz prywatnych i publicznych
oraz promocją sztuki. Współtworzą interdyscyplinarną pracownię - galerię
"Na miejscu" na terenie Garnizonu Kultury w Gdańsku. Wśród artystów, którzy
mieli u nich swoje wystawy można wymienić takie postaci, jak Waldemar
Marszałek, Marek Wróbel, Elżbieta Hajdun czy Jacek Mydlarski.

Wystawa prac Leny Suboty
Pracownia - Galeria "Na Miejscu"

Malarstwo Elżbiety Hajdun
Pracownia - Galeria "Na Miejscu"

zdjęcia: foto&mohito

82

LIFESTYLE

83

Karol Lewalski, ur. 1986 r. - Artysta z urodzenia, wykształcenia i zamiłowania. Nauczyciel akademicki, co prawda nie
z urodzenia, ale jak najbardziej z wykształcenia, a i miłość przyszła z czasem. Każdego dnia parający się szlachetną sztuką
linorytu. Codzienne nakładanie farby na matrycę, tak w wymiarze umysłowym, jak i fizycznym przyniosło mu niemałe
uznanie, dające się zmierzyć licznymi wystawami i nagrodami. W swoich pracach zachwyca kolorem, formatem, niezykłą
formą, jak i niebanalą treścią. Grafiki oglądane na żywo promieniują feerią barw i odciskają na oglądającym niedające
się wymazać piętno.
(Ważniejsze nagrody: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej (2013),
3 nagroda | 9 Biennale Grafiki Studenckiej (2015), druga nagroda Prezydenta miast Gdańska | Pomorska Grafika Roku
(2016)
www.karollewalski.wixsite.com/portfolio
www.facebook.com/lewalski.linoryt/
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Jubiler pasjonata

Marcin Wesołowski
Jubilerstwo to prawdziwa sztuka, a zawód ten dostarcza wiele
satysfakcji tylko wtedy, kiedy kunszt jubilerski i jakość jest
doskonalona z każdą kolejną kolekcją. Marcin Wesołowski
jest pasjonatem zawodu jubilera. Jego wzory charakteryzuje
ponadczasowość, prosta forma i detale, które idealnie
dopełniają całości. Zafascynowany największymi kreatorami
biżuterii na świecie, postanowił stworzyć własną pracownię
i realizować projekty niczym nie ustępujące zachodnim.
Doskonałość tworzenia to słowa, które najbardziej trafnie
definiują założenia w pracy Marcina Wesołowskiego.
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Najwyższa jakość biżuterii jest możliwa dzięki zaangażowaniu właściciela i całego zespołu, ale
także dzięki zastosowaniu najnowszych maszyn i technologii. Nowinki technologiczne ze świata
jubilerskiego są bacznie śledzone przez Marcina Wesołowskiego, a projektowanie i drukowanie
modeli biżuterii 3D, jest w dzisiejszych czasach standardem, aby spełniać najwyższe kryteria jakości
w każdym projekcie. Jubilerstwo jest rzemiosłem z ogromnym dorobkiem i bogatymi tradycjami,
jednak podobnie jak w każdym innym zawodzie wymaga rozwoju i ciągłego doskonalenia. Czy
biżuterią możemy nazwać plastikowe ozdoby i te wykonane z metali nieszlachetnych wytwarzane
najczęściej w Indiach i krajach Dalekiego Wschodu? Zdaniem Marcina Wesołowskiego nie –
jubilerstwo to coś więcej. To przede wszystkim praca z metalem szlachetnym. To poszukiwania
rozwiązań, aby wzbudzić emocje i zachwycić każdym projektem. To pasja.

Concept Jewerly to autorska pracownia jubilerska Marcina Wesołowskiego,
która powstała w 1999 roku. To firma gdzie z pasji i marzeń powstaje
wyjątkowa biżuteria szlachetna, kobieca, delikatna i zmysłowa. Concept
Jewelry to dwie marki biżuterii: NAC Amber i Zolline.
NAC Amber to piękna, nowoczesna biżuteria bursztynowa, której
odbiorcami są wyłącznie galerie i sklepy jubilerskie zarówno w Polsce
jak i na świecie. Proste, czyste formy wzorów łączą się z organicznym,
tajemniczym pięknem kamieni o bogatej historii.
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Biżuteria bursztynowa jest wciąż niedoceniana przez klientów w Polsce,
bo w większości opinii kojarzy się ze sznurami koralików bursztynowych
z nadmorskich straganów. Jest to błędna ocena, ponieważ biżuteria
bursztynowa jest w chwili obecnej biżuterią ekskluzywną i ze względu
na swoją wartość, większość jej odbiorców to zamożni obywatele Dalekiego
i Bliskiego Wschodu. Współczesne klasyczne wzornictwo najwyższej jakości
jest elementem, który przysparza wytwornych klientów. Biżuterię NAC Amber
można zobaczyć w sklepach jubilerskich, domach handlowych i galeriach na
całym świecie.
Zolline to biżuteria srebrna i złota sprzedawana online w autorskim sklepie
jubilerskim www.zolline.com. Marka Zolline powstała w odpowiedzi na
powszechne odejście od tradycyjnych metod rzemieślniczych na rzecz
maszynowej, masowej produkcji opartej o gotowe, importowane elementy.
W pracowni celebrowana jest oryginalność, która przekazywana jest klientom
w każdym zaprojektowanym elemencie. Biżuteria Zolline pozwalała wyrazić
swoją wrażliwość i wyróżnić się w każdej sytuacji.

Obydwie marki dowodzą, że piękna biżuteria niczym
nie ustępująca zachodnim projektom może być z dumą
tworzona w Polsce, w Gdańsku.
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Modernistyczny gabinet na końcu korytarza. Z własnym balkonem, z którego widać
teren całego serwisu. W biurze okna skierowane na ekspozycję nowych samochodów
w salonie, a ściany pokryte spolerowanymi płytami betonu. Pomiędzy nimi wisi
wielkoformatowe, historyczne zdjęcie wyścigów z początku XX wieku w stylu Targa
Florio, a za podstawę konferencyjnego stołu służy blok silnika V8 5.5 AMG. Tak wygląda
gabinet Prezes Zarządu Mercedes-Benz Witman w Gdańsku-Oliwie – Olgi Witman,
jednej z najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce.

Męska branża? To stereotyp!
Z Olgą Witman
rozmawia
Katarzyna Graj
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Zacznijmy od początku. Czy Pani wdrażanie do pracy w firmie następowało etapami, czy została Pani drastycznie
rzucona na głęboką wodę?
Moje początki były dość trudne. Jako uczennica liceum myłam okna w firmie (śmiech). Początkowo zajmowałam się
sprzedażą samochodów, lecz ten ważny obszar szybko zdominował mój mąż.
Moja praca w rodzinnej firmie nie była jednak usłana różami. Miałam też chwile zwątpienia. Wówczas zdecydowałam
się odejść i podjąć pracę w korporacji. Jednakże przez cały czas z Mercedes-Benz Witman związany był mój mąż.
W pewnym momencie tata dojrzał do zmian w strukturze właścicielskiej, równocześnie przekazując swoje udziały mnie.
Był to rok 2006.
Kontynuowała Pani działania taty, czy kierowała się swoimi zasadami?
Rozpoczęła się rewolucja i ciężka praca. Musiałam zbudować firmę na nowo. Poczynając od atmosfery, skończywszy
na strukturze. Przyjęłam inny styl zarządzania, odrobinę bardziej kobiecy. Budowałam na nowo zaufanie klientów
i partnerów.
Zdawałam sobie sprawę, że tylko rewolucja, dosłownie i w przenośni, pozwoli osiągnąć sukces.
Panie nie są jednoznacznie kojarzone z samochodami. Czy określenie „kobieta w branży motoryzacyjnej” to prawda
czy stereotyp?
To stereotyp! Popularne są stwierdzenia, które demonizują rolę płci w poszczególnych branżach. Zupełnie niepotrzebnie.
Ten szklany sufit, o który często jestem pytana, mają nad sobą także mężczyźni. Oczywiście, nie jestem ekspertem
w sprawach techniki, ale to nie jest kwestia płci, tylko mojego wykształcenia i predyspozycji. Od tego na szczęście mam
wspaniałych fachowców, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach.
Na moim stanowisku ważniejsze jest doświadczenie, wiedza i cechy, które posiadam jako manager. Ważne jest to,
jak bardzo jestem konsekwentna i zdeterminowana, kiedy planuję i układam strategię. To samo dotyczy zarządzania.
Co ciekawe Mercedes-Benz ma w swojej sieci kilka pań które zarządzają dużymi stacjami dealerskimi. Pani Anna
Frelik, która prowadzi salony w Bydgoszczy i Toruniu. Pani Magdalena Dwornik, zarządzająca salonami firmowymi
początkowo w Mercedes-Benz Sosnowiec, obecnie zaś w Mercedes-Benz Warszawa. Kobiety świetnie sobie radzą
w tej „męskiej branży”. Badania prowadzone na zlecenie PWC pokazują, że firmy, w których zarządach zasiadają kobiety
cechuje wzrost przewagi konkurencyjnej, wzrost innowacyjności i obniżenie ryzyka operacyjnego. Kobiety aspirują do
wyższych standardów w zarządzaniu niż mężczyźni, bez względu na branżę.
Wróćmy jeszcze na chwilę do historii. Co zdecydowało, że zajęli się Państwo właśnie marką Mercedes-Benz?
Od samego początku Mercedes kojarzył się z luksusem. To synonim jakości i prestiżu. Jestem przekonana, że właśnie
dlatego wybór padł na tę markę. Wiem jednak, że wszystkie wybory, chociaż w małym stopniu, bywają dziełem
przypadku.
Zatem odchodzimy teraz od lat 90-tych i wkraczamy w rok 2007, kiedy stała się Pani Prezesem Zarządu.
Chciałam zbudować świetnie prosperujący punkt dealerski i serwisowy bazując na wyróżniającej nas najwyższej
jakości. Moim ulubionym powiedzeniem jest, że to „nie duży jest lepszy, a lepszy jest lepszy”. Udało nam się zbudować
świetnie działające dealerstwo. Wyróżnia nas jakość i wspaniali specjaliści. Misja firmy rodzinnej działającej pod moim
nazwiskiem sprawdziła się. Bardzo cenimy sobie dobre imię firmy, o które nieustająco dbamy. Zdajemy sobie sprawę,
że niezadowolony Klient odejdzie od dealera , a jego zła opinia szybko zostanie przekazana innym. Dlatego każdego
dnia pracujemy najlepiej jak potrafimy.

Olga Witman kieruje rodzinną firmą, która została założona w latach ’90 przez Włodzimierza Witman
(ojca aktualnej Prezes – przyp.red.) i jego wspólnika. Na terenach po dawnym Polmozbycie powstał
najdłużej działający w Trójmieście autoryzowany serwis samochodów marki Mercedes-Benz.
Od tamtego momentu firma Witman konsekwentnie związana jest tylko i wyłącznie z tą niemiecką
marką. Od początku swego istnienia zlokalizowana jest w tym samym charakterystycznym punkcie
w Gdańsku-Oliwie, przy głównej arterii miasta.
Olga Witman przejęła stery w firmie w 2007 roku. Budując zaufanie zarówno pracowników jak
i klientów odnosiła coraz większe sukcesy. Dzisiaj pełna motywacji i sił do działania dalej rozwija
firmę.
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Czy to stworzona przez Panią przyjazna firma stała się kluczem do sukcesu?
Staram się traktować pracowników jak wewnętrznych Klientów. Jeśli ja ich dobrze traktuję, oni czują się dobrze,
to samo oddadzą naszym Klientom. To dobrze zmotywowany personel i pracodawca przestrzegający prawa pracy
tworzą zgrany zespół. Nie boję się wchodzić na portale czy, fora internetowe poświęcone pracodawcom, bo mam
poczucie, że jestem dobrym przełożonym.
U nas pracują ludzie, których staż pracy przekracza 10, 20, a nawet 30 lat. Nieustannie budujemy silną kadrę.
Pozyskujemy nowych kierunkowo wykształconych pracowników, którzy na specjalistycznych stażach uzyskują wiedzę
o zaawansowanej technologii Mercedesa, a zdając egzamin praktyczny, zdobywają tytuł Technika Obsługowego.
”Łowimy” w ten sposób prawdziwe talenty. Osoby, które naprawdę wiążą swoją przyszłość z naprawą samochodów
i są w tym fantastyczni. Sztuką jest rozwijanie ich kompetencji i nie zmarnowanie drzemiącego w nich potencjału –
nam się to udaje. Między innymi dlatego tak bardzo cenię sobie współpracę z gdyńskim technikum samochodowym
im. Tadeusza Wendy, które przy współpracy z Mercedes-Benz Polska, tworzy od lat klasy Mercedesa. To dobry przykład
współpracy nauki i biznesu.

Moja firma zatrudnia dzisiaj około 40 osób. Wszystkich bardzo dobrze znam osobiście.
Jak wygląda typowy dzień pracy Prezes Olgi Witman?
W firmie jestem codziennie. Zazwyczaj w godzinach „szczytu”. Najwięcej czasu zajmują mi negocjacje, zawieranie
umów, spotkania z kontrahentami, przedstawicielami importera, rozliczenia, podsumowania bieżącej działalności,
opracowania wniosków i strategii. To nad czym ubolewam, to fakt, że wtedy jestem z dala od naszych prestiżowych
produktów. Niestety formalności okazują się często ważniejsze. Na szczęście nie jestem z tym wszystkim sama. Pracuje
ze mną mój mąż, wspomaga nasz szef serwisu, mający 20-letnie doświadczenie!
Wiemy, że macie lojalnych pracowników. A klienci? Wielu na zawsze przywiązuje się do marki. Czy także do Witman
Mercedes-Benz?
Tak i jestem z tego dumna. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że mamy klientów, którzy są dziećmi i wnukami tych, których
pozyskał jeszcze mój tata. Jesteśmy polecani ich przyjaciołom i sąsiadom.
Nasi Klienci to w 75% przedsiębiorcy i przez nich jesteśmy dalej rekomendowani. Trafiają do nas właściciele spółekcórek i partnerzy biznesowi aktualnych klientów. To naprawdę cieszy i pokazuje, że nasza praca ma sens.
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A jakie są preferencje Państwa klientów? Czy klientela zmienia się wraz z rozwojem firmy?
Tak. Nasi klienci są coraz młodsi. Odświeżyliśmy swój wizerunek wraz ze zmianami w gamie Mercedesa. Kiedy
zaczynaliśmy, nasze produkty nie znajdowały zainteresowania wśród młodszej Klienteli. Kupujący stanowili głównie
grupę 50+. Dziś markę Mercedes wybiera coraz więcej znacznie młodszych kierowców. Zmieniły się także możliwości
finansowania zakupu. Obecnie nie trzeba już kupować samochodu, można go leasingować lub wynajmować. Nasza
grupa docelowa zdecydowanie odmłodniała i jest to dobry trend.
Ma Pani takie poczucie, że przeobraziliście się razem z marką Mercedes?
Praca dla takiej marki jak Mercedes daje możliwość nieustannego rozwoju. Podążania za najwyższą jakością, technologią,
nowinkami, wraz z absolutną czołówką. To nie byłoby możliwe gdyby nie zmiany jakie zachodzą w ofercie Mercedesa.
Czuję się dumna, że marka, którą reprezentuję, wyznacza trendy i dzięki temu jesteśmy zawsze krok do przodu.
W takim razie której konkurencji obawia się Pani najbardziej?
Konkuruje z nami głównie BMW. Zbudowali sieć, wprowadzili standardy, wyszkolili ludzi… i już mają swoje
przedstawicielstwa w Trójmieście!

A jakie są tendencje wyboru samochodów przez Państwa klientów? Jakie wybierają jako kolejne? Są konsekwentni
wybranej klasie, czy „pną” się coraz wyżej?
Klient musi być dobrze poprowadzony przez doradcę handlowego. Nie cieszy nas, kiedy krótko po zakupie, nabywca
chce zmienić samochód na inny, bo czuje, że źle wybrał. Lepiej gdy zmiany wynikają z kolejnych etapów życia w jakich
znajdują się nasi Klienci, oraz ich aktualnych potrzeb.
Odnosimy sukces gdy Klienci pozostają wierni marce Mercedes-Benz. Zdarza się tak, że przesiadają się z klasy C np. do
GLE, bo akurat powiększyła im się rodzina, albo częściej jeżdżą tam, gdzie limuzyna się nie sprawdza. Są też tacy, którzy
konsekwentnie od lat kupują kolejne generacje Klasy S. Na to nie ma reguły, dla nas i dla marki, którą reprezentujemy
ważne jest to, aby Klienci byli na tyle zadowoleni z zakupu, użytkowania i obsługi swojego samochodu, aby powrócili
do naszej firmy, gdy uznają, że to czas na zmianę.
W firmie szykują się bardzo duże zmiany, prawda?
Udało nam się kupić przylegającą do naszego terenu działkę. Zabiegaliśmy o to, od długiego czasu i wreszcie
osiągnęliśmy nasz cel. Do dyspozycji mamy teraz ponad hektar gruntu.
Budujemy na nim zupełnie nowy, przestronny salon, w którym pokażemy przynajmniej 25 modeli samochodów
osobowych marki Mercedes-Benz.
Koncepcją na wyróżnienie się w Trójmieście, czy nawet w Polsce jest ekspozycja wszystkich osobowych modeli ze stajni
Mercedes-Benz. Dzięki tej inwestycji wiem, że przekroczymy wymagania najbardziej wymagających Klientów marki
Premium.
Dziękuję za rozmowę.
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RANDKA ZE SOBĄ
Fabryka siebie
Małgorzata Gąska

Małgorzata Gąska - BeautyMental Coach, kosmetolog, pedagog, ekspertka d/s wizerunku, pasjonatka rozwoju osobistego, zafascynowana energetyką
i możliwościami twórczymi człowieka. Właścicielka Fabryki Siebie. Mocno zorientowana na pracę z umysłem, który, będąc właściwie obsługiwany, stanowi
klucz do odzyskania poczucia wartości, piękna własnej osoby, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz osobistego szczęścia.
Spójnie łączy wiele dziedzin i specjalności, dzięki temu stworzyła własne, unikalne techniki pracy, które realizuje w trakcie warsztatów i sesji indywidualnych.
Przejdź na stronę Piękna… to jej wezwanie, do pełnej akceptacji swojego ciała i zadbanie o jego wygląd zewnętrzny.
Głęboko wierzy w to, że poczucie piękna w ogromnym stopniu wpływa na jakość życia i jego spełnienie.
Praktykowanie wdzięczności otworzyło nowy rozdział w jej życiu zawodowym i prywatnym, czego ucieleśnieniem jest książka „Pokochaj swoje ciało w 30 dni.
Dziennik Wdzięczności” dedykowana Kobietom, a wkrótce również Mężczyznom.
Więcej na stronie www.fabrykasiebie.pl i www.pokochajswojecialow30dni.pl
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Niezwykłość pewnej książki. Opowiedz nam o niej.
Książka jest niezwykła dlatego, że nie jest tradycyjną książką do czytania. Jest to narzędzie, pewien proces. Motywacja
do tego, by usiąść i skonfrontować się z własną osobą, poznać siebie i swoje ciało. Proces ten nazwałam randką ze sobą,
ponieważ formuła tej książki zmusza do tego, by przenieść całą uwagę ze świata zewnętrznego wyłącznie na własną
osobę. Znając zasady działania umysłu, który zawsze szuka bodźców na zewnątrz, skonstruowałam całą treść w ten
sposób, aby co parę chwil umysł mógł się skoncentrować na czymś innym, co bardzo lubi.
Cała książka, to podróż poprzez wszystkie części ciała, dzięki czemu kobieta jest w stanie przyjrzeć się sobie samej
oczyma umysłu, bez oglądania siebie w lustrze, konfrontując się z emocjami na swój własny temat. Tylko taka osobista
podróż jest w stanie cokolwiek w nas zmienić. Kiedy o czymkolwiek czytamy to zdobywamy wiedzę, natomiast jeżeli
angażujemy w czytanie emocje i wykonujemy jakiekolwiek działanie, to wtedy następują rzeczywiste zmiany.
Pisząc i rysując stymulujemy bezpośrednio mózg. Wykorzystałam te właściwości motoryczne celowo, by zmiana stała
się realna.
Czy to nie jest trochę randka z przyjaciółka, psychologiem i trenerem?
To jest randka z najlepszą przyjaciółką, jaką mamy, czyli z samą sobą. Doszłam do wniosku, poprzez wieloletnie
obserwacje siebie i innych, że żadna przyjaźń się nie uda, dopóki my same nie pokochamy siebie. Tylko same sobie
jesteśmy tak naprawdę w stanie przekazać to, co czuje nasza dusza. Nigdy nikt nie jest do końca w stanie tego pojąć tak,
jak my same. Kontakt ze sobą jest niezwykle interesujący i rozwijający, pokazuje, jak wiele mamy sobie do zaoferowania,
do poznania i odkrycia. Pomocą jest konstrukcja tej książki, poparta moją wiedzą i doświadczeniem. W tym kontekście
spotykam się z osobą pracującą z książką, jako trener, może bardziej przewodniczka, ponieważ ja taką podróż w stronę
swojego piękna mam już za sobą. Teraz przekazuję sposób, by przebyć ją jak najpiękniej i najprościej.
Podróż przez samą siebie. Ku czemu ta książka zmierza, czym jest? Co możemy zmienić i co możemy odkryć przez 30
dni?
Książka to kurs, proces, narzędzie do zmiany percepcji własnego ciała, całej osoby. Sama byłam osobą, która nie
akceptowała swojego ciała. Oczywiście, przez wiele lat nie miałam świadomości tego, goniąc za utartymi ideałami,
zawsze podziwiałam piękne kobiety i też chciałam taką być, skupiając się oczywiście tylko na zewnętrznej powłoce.
Pogoń za idealnym wizerunkiem uświadomił mi, że nie tędy droga. Robienie sobie kolejnego zabiegu czy zakup
kolejnego nowego stroju, to chwilowa namiastka euforii, która w końcu opada... i wówczas znowu pozostajemy
prawdziwą sobą, ze wszystkimi emocjami i negatywnymi myślami na swój temat. Tak naprawdę, to nie sukienka zdobi
kobietę, a kobieta sukienkę.

Przez lata poszukiwałam odpowiedzi na pytanie
co wpływa na emanację prawdziwego piękna?
Zgłębiając prawa umysłu, dotarłam do tego, że to nie do końca fizjonomia sprawia, że czujemy się pięknie i że za takie
postrzegają nas inni. Oczywiście, to cudownie być piękną, zgrabną i harmonijną, ale nie jest to gwarantem szczęścia
i dobrego samopoczucia. Chodzi o wewnętrzne poczucie piękna. Książka pomaga w tym, byśmy się właśnie takie
poczuły, abyśmy odkrywając siebie zaakceptowały i pokochały swoje ciało. Nauczono nas wierzyć w to, że gwarantem
poczucia spełnienia jest wykup pewnej usługi czy gadżetu. Kupujemy iluzje, a jest dokładnie odwrotnie. Czując się jak
bogini, dopiero wtedy z pełną satysfakcją i radością mogę się cieszyć tymi wszystkimi zewnętrznymi rzeczami.
Niezwykle satysfakcjonujące jest to, aby spojrzeć na siebie jak na cud, uświadomić sobie, jak niezwykłym mechanizmem
do wyrażania siebie jest ciało, obojętnie jak wygląda. Umysł wpływa na ciało.
Często ciało, które nas nie zadowala jest elementem wtórnym złego myślenia na swój temat. Przykładowo osoba, która
nie może się skonfrontować ze własnymi emocjami, najczęściej brakiem akceptacji, często zajada emocje, co powoduje
nadwagę. Niemożność mówienia swoim głosem powoduje choroby tarczycy, dlatego że hormonami zarządza umysł.
Jeżeli przechowujemy myśli, które są uderzające w nas, karmimy je ciągle naszą negatywną uwagą, to skutkiem tego
będą pewne dysfunkcje ciała. Brzydota, często jest tylko widziana umysłem, bo tylko on postrzega negatywne elementy.
Dusza, ciało i umysł to święta Trójca. Tak naprawdę, ciało jest narzędziem dla duszy, a do zarządzania ciałem ma umysł.
Jeżeli umysł jest uwarunkowany na negację siebie, to sprzyja złemu rozwojowi ciała, a dusza cierpi. Co wyraża poprzez
ciało. Robi się trochę błędne koło. Zwyczajnie dokonujemy gorszych wyborów, które na nas oddziałują.
Książka zmienia postrzeganie siebie, uczy nas myśleć o sobie w inny sposób... pozytywny i doceniający.
Ma to ogromny wpływ na jakość życia. Postrzegamy umysłem, kult obrazka wciąż jest dominujący. Dlatego wizerunek
i kondycja ciała, jest bardzo ważna w kontekście rozwoju w biznesie i życiu.
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Umysł, który nie przepada za sobą, myślący negatywne myśli, wytwarza negatywne emocje w ciele i wtedy je w nim
trzyma. W związku z tym, że nie wolno nam (tak jesteśmy wychowywani) uwalniać negatywów na zewnątrz siebie,
wszyscy trzymamy je w sobie: żale, złości, brak akceptacji, brak miłości. Poniekąd umysł identyfikuje to jako nielubienie
siebie, postrzega te myśli jako wady, których tak naprawdę nie ma. Dlatego często by zacząć pracę nad sobą powinniśmy
uaktywnić się fizycznie, najlepiej rozpocząć od boksu! Ciosy niesamowicie uwalniają od złości, a i worek lepiej to zniesie
niż otoczenie. Temat tylko sygnalizuje, bo jest ogromny.
Praca z książką pomaga przekierować umysł na wybieranie pozytywnych myśli wobec ciała. Proces trwa 30 dni, bo tyle
czasu potrzebuje biologicznie nasz mózg, by wytworzyć nowy wzorzec.
Całym sensem tej książki jest to, by nauczyć się patrzeć na siebie z miłością. Kiedy w końcu odzyskujemy komfort w ciele
zaczyna się zmieniać nasze życie, zaczynają się dziać cuda. Kobiety zaczynają wychodzić do ludzi, nawiązują kontakty,
zaczynają się stroić, czerpać przyjemność z życia, uzdrawiają się relacje damsko-męskie.
Książka jest o kobiecości kobiet dla kobiet, a już zapowiadam będzie o męskości dla Mężczyzn. Jest to podróż bardzo
głęboka, ale nie ma innej możliwości. Książka pozwala spojrzeć na ciało jak na cud. Im bardziej siebie kochamy, tym
lepszych wyborów dokonujemy w życiu, w rożnych jego aspektach: wchodzimy w lepsze związki, lepiej się odżywiamy,
chcemy żyć aktywnie.

Akceptacja własnego ciała jest kluczem do wszystkiego.
Jakich technik używasz w książce z czytelniczką?
Kieruję uwagą czytelniczki. Kobieta czyta, pisze i rysuje. Wszystko pozytywnie, w poczuciu wdzięczności. Dzięki temu,
poprzez codzienną koncentrację umysłu, uczy się on nowego nawyku, jednocześnie to, co zapisane, fizycznie się
manifestuje w rzeczywistości. Myśli przelane na papier, pozwalają je zobaczyć umysłowi. A poprzez kanał wzroku
najszybciej kodujemy informacje.
Rysowanie jest równie niezwykłą formą terapeutyczną. Ruch ręki, ruch ciała, niesamowicie aktywuje umysł, wyciąga
obrazy z podświadomości, aktywuje warstwy emocjonalne, ujawnia ukryte lęki, jednocześnie je oswajając.
Rysunki autorstwa Agaty Walewander, piękne i bardzo kobiece, powstały po to, by jeszcze mocniej skupić uwagę umysłu
na ciele. Rysunki służą jako portal, poprzez który, przekazujemy informacje wprost do podświadomości, wrysowując
serduszka w poszczególne części ciała, wzmocnione pozytywną, pełną miłości i dziękczynienia intencją. To w swej
prostocie robi cuda.
Książka to bardzo indywidualny proces. Każda kobieta może z nią pracować jak chce, każda z nas jest inna i inaczej
postrzega rzeczywistość. Każda spersonalizuje ją pod siebie. Gwarantem sukcesu jest systematyczność pracy z nią.
Jedynym wysiłkiem jest poświęcenie sobie każdego dnia części swojego czasu przez ok. 30 dni.
Kluczowa jest świadoma decyzja i konsekwencja działania, trzeba wytworzyć nowy nawyk, trzeba go wytrenować.
Książka jest przewodnikiem, by nauczyć się kochać siebie bez wyrzutów sumienia, z wielką miłością i satysfakcją.
Jest osobistą historią każdej kobiety, każda książka zostanie zapisana inną energią.
Energią miłości, którą wszyscy jesteśmy. Zwyczajnie wracamy do siebie.
Rozmawiała:
Agnieszka Fejfer-Wojeńska - Vivamedia

Książka ukazała sie z początkiem października.
Dystrybucja poprzez stronę:
www.pokochajswojecialow30dni.pl
Cena książki: 99zł
Cena promocyjna do końca listopada - 59zł
(każda z dedykacją autorki)
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Wielocha Jewellery Store
Legenda o diamentach
Uważa się, że Egipcjanie jako pierwsi
nosili obrączki na lewym palcu
serdecznym, który według nich
zawierał „vena amoris” żyłę miłości,
która podobno dochodziła prosto
z serca. Do XV wieku jedynie królowie
nosili diamenty, ponieważ kamień
ten był symbolem siły, odwagi
i nietykalności. Z czasem diament stał
się darem miłości. Legenda mówi,
że pierwszy pierścionek zaręczynowy
z diamentem podarowany został
w 1477 roku przez arcyksięcia Austrii
Maksymiliana I.
Przed tym wydarzeniem, pierścionki
zaręczynowe wykonywane były
z żelaza, srebra lub złota (w rodzinach
królewskich)
bez
kosztownych
klejnotów. Diament stał się symbolem
miłości i romantyczności, a pierścień,
w którym był osadzony symbolem
wierności, stałości i zaangażowania.
Jego okrągły kształt, bez początku
i bez końca oznacza wieczność,
odnowienie, pełnię i doskonałość.
Wiele legend otacza diamenty.
Starożytni Grecy i Rzymianie wierzyli,
że diamenty to fragmenty spadających
gwiazd, niektórzy uznawali je za łzy
bogów. Starożytni Hindusi sądzili,
że diamenty powstawały gdy pioruny
uderzały w skały.
Wszyscy jednak uważali, że diamenty
posiadają tajemnicze właściwości
i nadprzyrodzone moce, które mogły
mieć wpływ na niebiosa i serca, oraz
zapewniały szczęście i sukces.

RZEMIOSŁO
NA ZAMÓWIENIE

Szlachetne elementy naszej biżuterii
Złoto jest podstawą każdego wyrobu, formą
architektoniczną, która podkreśli obecność diamentów
lub innych kamieni szlachetnych wybranych przez
naszych klientów, tak aby stworzyć unikatowy
wyrób. Diamenty dobieramy zgodnie z potrzebami
i budżetem klienta, od komercyjnych do najwyższej
jakości posiadających certyfikaty GIA, IGI czy HRD.
Rzemiosło najwyższej jakości
Każdy wyrób na indywidualne zamówienie jest
wynikiem współpracy projektanta, złotnika oraz
klienta. Wspomagamy się programami, wzornikami
oraz katalogami tak aby dopasować wyrób do
potrzeb i gustu odbiorcy. Wszystkie nasze wyroby
są ręcznie wykańczane przez wykwalifikowanych
rzemieślników tak aby spełniały oczekiwania
najbardziej wymagających klientów, którzy chcą
posiadać niezwykły ale wygodny w noszeniu wyrób.
Sztuka i projektowanie
Dla wyjątkowo wrażliwych artystycznie, proponujemy
spotkanie z naszym projektantem, który przeniesie
na papier, najpierw jako szkic, a następnie jako coraz
bardziej szczegółowy rysunek koncepcje klienta.
Dobierzemy materiał oraz kamienie szlachetne
zgodnie z wizją odbiorcy. Przedstawimy gotową
wizualizacje 3D, a następnie przekażemy projekt
naszym rzemieślnikom.
Światowe marki
Nie ograniczamy się do jednego projektanta.
Współpracujemy z takimi markami jak Annamaria
Cammilli, Dario & Peter, Alfieri & St. John czy
klasyczna biżuteria niemieckiej marki Breuning.
Wszystkie wymienione marki charakteryzują się
niepowtarzalnym wzornictwem oraz doskonałością
techniczną. Spełniają najwyższe standardy jakości
w branży jubilerskiej.

Wielocha Jewellery Store to rodzinna firma
z tradycjami, gdzie zamiłowanie do biżuterii
przekazywane jest z pokolenia na pokolenie.
Nawiązuje się tu bezpośredni kontakt z klientami.
Firmę jubilerską cechuje posiadana wiedza
stosowania technik wytwarzania wyrobów
jubilerskich. Łączy w sobie tradycyjne techniki
rzemieślnicze z nowoczesnymi technologiami.

LIFESTYLE
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Studio F zostało stworzone w czerwcu 2016
roku, przez Marcina Mielewczyka oraz Mikołaja
Roszkowskiego w nowej inwestycji BALTIQ Plaza
w Gdyni. Studio powstało z myślą o komforcie
klientów, stąd też jego wnętrze mieści się na
pierwszym piętrze zamkniętego budynku, zaś
wizyta możliwa jest wyłącznie po uprzedniej
rezerwacji. Bogata oferta zabiegów z najwyższej
półki dopełniona jest ekskluzywnym, minimalistycznym designem wnętrza oraz tarasu,
dostępnego dla klientów. Przeznaczone jest dla
wszystkich, ceniących sobie luksus oraz kameralną
atmosferę, zdala od zgiełku miasta, mimo, iż w jego
ścisłym centrum.

Poza standardowymi usługami, takimi jak
koloryzacja, strzyżenie, czy czesanie, salon oferuje
także wiele usług pielęgnacyjnych, m.in.:
- rytuały Fusio-Dose (Kerastase),
- pielęgnacja SmartBond (L’Oreal Professionnel),
- prostowanie keratynowe (Keratin Polska).

Studio F
BALTIQ Plaza
81-391 Gdynia, Świętojańska 43/19
tel. 730-000-079
rmscstudiof@gmail.com
www.facebook.com/studiofgdynia

www.emanuelberg.com

W KOLEJNYM NUMERZE
ZIMA 2017

POMAGAMY Z PASJĄ

Rozmowa z Prezydentem Pracodawców Pomorza dr. Zbigniewem Canowieckim
Wywiad z Prezesem Zarządu OSSP dr. Andrzejem Sokołowskim
Rozmowa ambasadorek Fundacji Vivadental
Wywiad ze skrzypaczką i kreatorką mody Martą Nanowską
Relacja z Balu Fundacji Vivadental
Reportaż z Kongresu Viva Health Future
Felieton - Internet w Polsce
Bezpieczne technologie Metropolii
Udar niedokrwienny mózgu – felieton prof. Tomasza Jastrzębskiego
Reportaż z Uroczystości rozdania nagród Polskiej Nagrody Jakości
Felieton o komórkach macierzystych
O edukacji kadr medycznych
Telemedycyna – współczesna diagnostyka na odległość
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