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Zaloguj się do programu, zarezerwuj sobie miejsce i korzystaj z profesjonalnych zabiegów
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Wartości…

Dr n. med. Violetta Szycik
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Wartości…
to nieodłączna część i treść naszego życia. Każdy z nas postępuje zgodnie ze stworzonym przez siebie
kodeksem wartości, który ewoluuje w czasie. Dzieci, dorośli czy seniorzy… w każdej grupie wiekowej
kluczowe miejsce zajmuje zupełnie inny ich zestaw i inna hierarchia. Te wartości, które się nigdy nie zmieniają
i nieustannie są dla nas najważniejsze, to miłość, rodzina, bezpieczeństwo, zdrowie, wolność. Nie inaczej jest
w biznesie. Tutaj na czołowym miejscu u większości z nas znajdzie się wiedza, umiejętności, kompetencje,
doświadczenie i oczywiście praca. To co spaja życie prywatne i zawodowe to etyka, szacunek dla drugiego
człowieka, uczciwość. Nie ma też chyba człowieka, który nie myślałby o przyszłości, o dniu jutrzejszym,
o rachunkach do opłacenia, o wakacjach za pół roku, o kolejnych wyzwaniach. Mamy więc marzenia i ścieżki
do ich realizacji.

Wszyscy coś w życiu chcemy osiągnąć…
ciągle coś zdobywamy, odkrywamy, idziemy do przodu. Chociaż wielu udaje się wygrywać, to siła człowieka
nie wynika z tych zwycięstw, niekiedy zupełnie łatwych, ale z tego, jak w sytuacjach pozornie bez wyjścia,
potrafi dokonać rzeczy w powszechnej opinii uznawanych za trudne, czy wręcz niemożliwe. To sprawia,
że w naszym zbiorze wartości kluczową rolę odgrywa wiara w samego siebie i niezłomność, ale także
umiejętność dostrzegania szans na odniesienie sukcesu. Czy wartości tworzą pieniądze, majątek?
Niewątpliwie tak. Ale… jako dobra materialne, nabyte, stanowią jedynie potwierdzenie wartości, z których
się wywodzą.

Wartości decydują o szczęściu i satysfakcji w życiu.
Nieustannie kształtują naszą świadomość tworząc cały system naszego bytu, postaw i zachowań.
Każdemu z nas dają szansę, aby stawać się lepszym człowiekiem, a wtedy dopiero życie nabiera barw
i ma prawdziwy sens.

Nie żyjemy sami, lecz dla innych ludzi…
to najważniejsze w medycynie przesłanie, stanowi też o sile marki Vivadental. Wizji całej organizacji
nieodłącznie towarzyszą wartości, u których podstaw znajduje się człowiek i jego potrzeby związane ze
zdrowiem, pięknem i estetyką. Ich wykładnię stanowi misja, przekładająca się na cele i strategię działania.
Dzięki temu firma nieustannie się rozwija, dywersyfikuje rodzaje działalności. Dla każdej z nich powstaje
odrębna misja oparta o te same fundamentalne wartości. To one decydują o wyjątkowości firmy, o tym,
że przyciąga talenty, że chcą w niej pracować najlepsi z najlepszych, że chcą ją rozwijać, a jednocześnie
stanowią platformę w komunikacji wewnątrz całej organizacji, w pojmowaniu sensu pracy i służby Pacjentowi
oraz budowaniu poczucia ich bezpieczeństwa, zaufania i wiary w Vivadental.

Wywiad z Jego Magnificencją Rektorem
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Marcinem Gruchałą

rozmawia Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk
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Gdański Uniwersytet Medyczny to wybitny ośrodek edukacyjno-medyczny, który pełni znaczącą
rolę nie tylko w obszarze dydaktycznym i naukowym, ale w szczególności jest kluczowy
w obszarze służby zdrowia.
Mam zaszczyt rozmawiać z Jego Magnificencją Rektorem Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego profesorem Marcinem Gruchałą.
Panie Rektorze, zaczynając właśnie od opieki zdrowotnej, iloma pacjentami opiekują się
wszystkie kliniczne ośrodki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego?
Wszystkie medyczne jednostki uczelni, czyli: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Uniwersyteckie
Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne
oraz Centrum Medycyny Rodzinnej obejmują swoją opieką ponad pół miliona pacjentów
rocznie. Na to składa się ponad 100 tys. hospitalizacji, ponad 300 tys. świadczeń ambulatoryjnych
w poradniach medycyny rodzinnej, usługi stomatologiczne oraz wiele porad oraz świadczeń
ambulatoryjnych w specjalistycznej opiece medycznej.
Chciałbym podkreślić, że szpitale Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odgrywają bardzo
ważną rolę w naszym regionie, świadcząc unikalne wysokospecjalistyczne procedury.
W wielu przypadkach są one świadczone wyłącznie w tych jednostkach. Trzeba pamiętać tutaj
o transplantacjach, zwłaszcza nerek, szpiku i rogówek. W tym roku planujemy również
rozpoczęcie transplantacji wątroby oraz najprawdopodobniej wysp trzustkowych. Świadczymy
również bardzo unikatowe procedury w zakresie medycyny hiperbarycznej, onkologii oraz
medycyny sercowo-naczyniowej. Warto również zwrócić uwagę na nowoczesne zabiegi
mechanicznego udrażniania tętnic mózgowych w leczeniu udaru mózgu.

ZDROWIE
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Pomimo tak intensywnie działających ośrodków, jak Gdański Uniwersytet Medyczny, jednak
Polska plasuje się na tle państw UE jako kraj o najniższych wydatkach na służbę zdrowia, jak
również o najniższej liczbie lekarzy w przeliczeniu na ilość mieszkańców. Według raportu Komisji
Europejskiej, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,3 lekarza. To jest najniższa wartość
w całej UE! Jak temu zaradzić Panie Rektorze? Czy są jakieś sposoby, aby taką sytuację naprawić?
Oczywiście trzeba kształcić w zawodach medycznych i tutaj Gdański Uniwersytet Medyczny
bardzo dobrze spełnia tę rolę, przygotowując specjalistów w pełnym zakresie na potrzeby
ochrony zdrowia w kraju. W przypadku zwiększenia nakładów na kształcenie medyczne,
oczywiście jesteśmy w stanie zwiększać liczbę studentów. Według mnie niezbędne są przede
wszystkim rozwiązania systemowe, które zatrzymają naszych absolwentów w kraju, które ich
zachęcą do podejmowania pracy w polskich jednostkach ochrony zdrowia. Mamy problem
wyjazdu za granicę absolwentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa oraz innych specjalności
medycznych. Myślę, że ogromną odpowiedzialnością rządzących, organizatorów systemu
ochrony zdrowia, jest tworzenie takich mechanizmów dla dalszego kształcenia podyplomowego,
specjalizowania się oraz warunków pracy, które będą zachęcały do podejmowania pracy
w jednostkach ochrony zdrowia w Polsce, abyśmy mogli zapewnić właściwą opiekę rosnącej
liczbie pacjentów i potrzebujących w naszym społeczeństwie.

Czyli można powiedzieć, że przyczyna wyjazdów lekarzy i pielęgniarek za granicę to nie
tylko brak motywacji ekonomicznej, ale w dużej mierze kwestia procesu specjalizacyjnego
i warunków rozwoju dla tych osób…
Przyczyny emigracji są zawsze złożone, ale możliwości rozwoju zawodowego to bardzo ważny
element. Wiele osób, kończących studia medyczne po kierunku lekarskim, po pielęgniarstwie
czy położnictwie, marzy o specjalizacji, o rozwijającej pracy. To dla nich bardzo ważne, aby móc
realizować te swoje marzenia w wysokospecjalistycznych, dobrze wyposażonych ośrodkach
szpitalnych, ambulatoryjnych, w podstawowej opiece zdrowotnej, w nowoczesnych aptekach,
w nowoczesnych urzędach, zajmujących się ochroną zdrowia. Właściwe zaplanowanie,
zaprojektowanie rozwoju jest kluczowe dla młodego człowieka.
Myślę, że dobrym przykładem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, wraz ze swoimi jednostkami
klinicznymi, jak Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Stworzono tutaj bardzo dobre warunki
rozwoju dla pielęgniarek, położnych oraz lekarzy, umożliwiając im pracę w naprawdę
wysokospecjalistycznym środowisku, wykonywanie najbardziej nowoczesnych procedur oraz
korzystanie z zaawansowanego technologicznie sprzętu. Świadczyć o tym może chociażby
niższa średnia wieku pielęgniarek pracujących w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Średnia
wieku to około 40 lat, czyli 10 lat mniej niż w skali kraju. Młodsze pielęgniarki chcą pracować
w nowoczesnym szpitalu, ponieważ widzą w tym również swój rozwój osobisty.
Myślę, że w naszym regionie jest wiele innych placówek publicznych oraz również
niepublicznych, które potrafią zapewnić swoim pracownikom właściwe środowisko rozwoju.
Dobrym przykładem może tutaj być VIVADENTAL, gdzie pracują wysokiej klasy specjaliści,
wykonujący najwyższej jakości procedury stomatologiczne.
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Panie Rektorze, chciałabym poruszyć problem geriatrii w Polsce. Z danych liczbowych wynika,
że w Polsce mamy tylko kilkuset geriatrów. Na 100 tys. Polaków nie mamy nawet jednego
lekarza geriatry. Wynik to 0,8 geriatry. W obliczu takich danych, w obliczu starzejącego się
społeczeństwa, wydaje się bezwzględnie koniecznym projekt - Centrum Geriatrii, jaki realizuje
Gdański Uniwersytet Medyczny, we współpracy z samorządami lokalnymi.
Jakie będzie Centrum Geriatrii? Czy to szansa dla rozwiązania tego problemu, przynajmniej dla
naszego regionu?
Rzeczywiście musimy stawić czoła temu problemowi, w obliczu starzejącego się społeczeństwa
i rosnących potrzeb zdrowotnych tej starszej populacji. Szczególnie zła sytuacja jest tutaj na
Pomorzu, gdzie de facto nie mamy żadnego ośrodka geriatrycznego na poziomie lecznictwa
szpitalnego. W najbliższym czasie powstanie nowoczesny ośrodek w obrębie Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego oraz ośrodek geriatryczny w Sopocie. Myślę, że wspólnie ze szpitalami
marszałkowskimi będziemy te nasze zaległości w regionie nadganiać. Potrzebujemy takiego
nowoczesnego Centrum, które nie tylko będzie zatrudniało specjalistów geriatrów, którzy będą
współpracować z innymi specjalistami oraz fizjoterapeutami, rehabilitantami oraz podstawową
opieką medyczną, w celu optymalnej opieki nad starszym pacjentem. Potrzebujemy również
takiego ośrodka, w którym będzie można kształcić specjalistów w zakresie geriatrii oraz lepiej
przygotowywać naszych studentów do przyszłej pracy z tą grupą pacjentów.
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Jakie jeszcze projekty, oprócz wspomnianego Centrum Geriatrii, są w trakcie realizacji?
Na co jeszcze w najbliższym czasie mogą liczyć pacjenci?
Pacjenci mogą liczyć przede wszystkim na ukończenie w przyszłym roku naszej głównej
inwestycji, jaką jest Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Pod koniec 2018 roku pierwsi pacjenci
będą mogli skorzystać z tego super nowoczesnego szpitala. Jest to ogromna, pochodząca
ze środków budżetowych inwestycja o wartości ponad 600 milionów złotych. W 2020 roku
zostanie ukończony drugi etap budowy. W sumie powstanie ponad 600 łóżkowy super
nowoczesny, bardzo dobrze wyposażony w najnowszy sprzęt medyczny szpital, który będzie
wykonywał jeszcze bardziej wysokospecjalistyczne procedury dla pacjentów, pochodzących
nie tylko z Pomorza, ale z całego kraju. Drugim, bardzo ważnym przedsięwzięciem Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego jest stworzenie nowoczesnego centrum pediatrycznego. Jeszcze
w tym roku uruchomimy oddział intensywnej terapii dziecięcej, a w przyszłości gastroenterologii
dziecięcej oraz elementów chirurgii dziecięcej w obrębie szpitala klinicznego. Jesteśmy na
etapie końcowym projektu. Będziemy ubiegać się o środki na finalizację tych niezmiernie
potrzebnych planów.

Rola Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w trosce o nasze zdrowie jest kluczowa. Również
znacząca jest funkcja dydaktyczna uczelni. Z rankingów i ocen wynika, że jest najwyżej ocenianą
uczelnią Pomorza oraz jednocześnie należy do czołówki w Polsce, ciesząc się wysoką reputacją.
To jest dla nas, dla społeczeństwa bardzo ważne - to tutaj rosną kadry medyczne, w których ręce
oddamy w przyszłości nasze zdrowie. Ilu oraz jakich studentów kształci obecnie uczelnia?
Na czterech wydziałach kształcimy we wszystkich zawodach medycznych łącznie blisko 6
tysięcy studentów. Praktycznie, każdy młody człowiek, który swoje przyszłe życie zawodowe
chciałby związać z szeroko pojętą ochroną zdrowia, znajdzie właściwe wykształcenie w murach
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Tegoroczna rekrutacja była, można powiedzieć,
rekordowa. Ponad 12 tysięcy osób złożyło aplikację. Tradycyjnie najwięcej chętnych było
na takie kierunki jak: kierunek lekarsko-dentystyczny, kierunek lekarski, farmacja, dietetyka,
położnictwo i pielęgniarstwo. Również niezwykle popularna jest psychologia zdrowia –
kierunek uruchomiony w ubiegłym roku.
Jesteśmy szczególnie dumni i zadowoleni z tego, że trafiają do nas najlepsi kandydaci. Są to
osoby z najwyższymi, rekordowymi wynikami egzaminów maturalnych oraz bardzo często
laureaci olimpiad przedmiotowych. W tym roku nie ma Wydziału na Gdańskim Uniwersytecie
Medycznym, na który nie trafiłby laureat olimpiady.

ZDROWIE
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Kształcimy również studentów anglojęzycznych. W ponad 6-tysięcznej grupie, 800 z nich
to studenci anglojęzyczni. To osoby z całego świata. Kształcimy ich na trzech kierunkach
anglojęzycznych: lekarskim, pielęgniarstwie oraz od tego roku rekrutujemy również na dietetykę.
Warto podkreślić, że jesteśmy uczelnią o najwyższym stopniu umiędzynarodowienia w naszym
regionie, a odsetek studentów zagranicznych stanowi 16 % naszych studentów. Żadna inna
uczelnia na Pomorzu nie może pochwalić się tak wysokim udziałem studentów zagranicznych.

Dlaczego studenci tak chętnie wybierają Gdański Uniwersytet Medyczny?
Ze względu na wysokiej klasy kadrę dydaktyczną, która ma wieloletnie doświadczenie
w przekazywaniu wiedzy i umiejętności w tych bardzo trudnych i wymagających zawodach.
Poza tym, oferujemy bardzo dobre warunki kształcenia, nie tylko w naszych nowoczesnych
szpitalach klinicznych, ale również w laboratoriach, specjalistycznych salach do ćwiczeń,
nowoczesnych salach wykładowych i seminaryjnych. Kładziemy duży nacisk na nauczanie
umiejętności praktycznych. W tym roku uruchomiliśmy nowoczesne Centrum Symulacji
Medycznej, gdzie studenci na zaawansowanych technologicznie fantomach będą mogli
ćwiczyć trudne procedury medyczne, aby nabrać odpowiedniej wprawy i pewności siebie,
zanim przyszły lekarz, pielęgniarka czy ratownik medyczny będzie podejmował działania już
z żywym pacjentem.
Również ważne jest to, że pracodawcy doceniają naszych absolwentów. Są oni wysoko cenieni
i poszukiwani na rynku pracy. Staramy się bezpośrednio współpracować z naszymi kluczowymi
partnerami po stronie pracodawców ochrony zdrowia, jak i przemysłu, który jest również
zainteresowany naszymi absolwentami. W tym roku zainicjowaliśmy rekrutację na nowy
kierunek studiów – przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny. To szczególny kierunek studiów
dualnych, gdzie ponad połowa zajęć ze studentami będzie prowadzona przez praktyków,
osoby na co dzień pracujące w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.
Co decyduje o wysokich pozycjach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w rankingach oraz
w innych profesjonalnych ocenach?
Konsekwentnie w ostatnich latach osiągamy coraz lepsze pozycje w rankingach ogólnopolskich,
jak również osiągamy przyzwoite pozycje w rankingach międzynarodowych. W tym roku, na
przykład w Rankingu Perspektyw możemy poszczycić się 8. pozycją wśród wszystkich uczelni
akademickich Polski oraz 2. pozycją wśród wszystkich uczelni medycznych. Jesteśmy również
najwyżej rankingowaną uczelnią Pomorza. Oczywiście w rankingach jest brane pod uwagę
wiele różnych parametrów. Jednak w przypadku Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
najważniejszym czynnikiem są osiągnięcia naukowe pracowników. Cieszymy się wysoko
ocenianą efektywnością naukową. Przejawia się to w dużej liczbie publikacji międzynarodowych,
które są później czytane oraz cytowane przez badaczy na całym świecie.
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Mówiąc o aktywności naukowej, czy mógłby Pan Rektor przybliżyć projekt lub projekty, które
są szczególnie ważne dla nas pacjentów, na przykład projekt związany z ochroną zdrowia,
z nowatorskim leczeniem?
Prowadzimy bardzo wiele projektów naukowych. Oczywiście jako uczelnia medyczna najbardziej
jesteśmy cenieni, zwłaszcza w społeczeństwie, za te projekty, które służą bezpośrednio
pacjentowi. Spośród wielu z nich, na pewno warto powiedzieć o projekcie „MOLTEST BIS”,
którego celem jest znalezienie wczesnych markerów raka płuca. Warto wspomnieć również
o projekcie „TELEREH-HF”, prowadzonym z wykorzystaniem najnowszych technologii telemedycznych, które umożliwiają prowadzenie rehabilitacji chorych z niewydolnością serca,
w domu pacjenta. Na uwagę zasługuje „NOMED AF” – projekt wczesnego wykrywania arytmii,
z wykorzystaniem specjalnych urządzeń telemedycznych. Tych ciekawych i ważnych z punktu
widzenia praktycznego projektów toczy się bardzo wiele w naszych zespołach naukowobadawczych.
W jaki sposób takie projekty są komercjalizowane, co się z nimi dzieje później, po ich zakończeniu?
Przykładamy dużą wagę do komercjalizacji rozwiązań, wypracowanych przez naszych
naukowców. Między innymi wdrożyliśmy specjalny system i procedury, które mają to ułatwić,
które mają wspomóc badaczy w tym trudnym procesie. W Uczelni została powołana spółka
celowa, której celem jest właśnie komercjalizacja – Centrum Innowacji Medycznych. W obrębie
Biura ds. Nauki działa specjalna sekcja – Sekcja Innowacji i Transferu Wiedzy, która bezpośrednio
wspomaga naukowców w zakresie patentowania, przygotowywania odpowiednich
formalności. Również podpowiada badaczom, które z ich wynalazków mogą być rozpatrywane
jako przyszły patent. Spośród zakończonych projektów, warto wymienić spółkę POLTREG,
w której udało się skomercjalizować innowacyjną metodę zapobiegania rozwojowi cukrzycy
typu I u dzieci. Kolejny przykład to spółka DETOXED HOME, która wprowadza nowoczesny test
diagnostyczny do wykrywania różnego rodzaju toksyn w środowisku domowym. Pracujemy
nad wieloma innymi kolejnymi wynalazkami, które są na ścieżce patentowania i komercjalizacji.

Jakie jest największe marzenie zawodowe Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego?
Oczywiście moim marzeniem jest to, aby Gdański Uniwersytet Medyczny był najlepszą
uczelnią medyczną w kraju. I myślę, że to jest możliwe. Mamy ogromny potencjał. Nasza kadra,
studenci, pracownicy, nasz rosnący potencjał infrastrukturalny, badawczy… Wszystko to daje
dobrą podstawę do posiadania takich marzeń.
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Panie Rektorze, jest Pan lekarzem - specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii, lekarzem
bardzo pożądanym i pozytywnie ocenianym przez pacjentów. W jaki sposób łączy Pan
swoją pasję i życiową misję, jaką jest zawód lekarza z funkcją rektora uczelni?
Nie da się być dobrym lekarzem bez poświęcenia temu zawodowi. Dlatego na pewno nie jest
to proste połączenie bycia rektorem, a jednocześnie bycia aktywnym zawodowo lekarzem.
Jestem zbyt młody, żeby odejść od zawodu. Bycie rektorem to jest przygoda na kilka lat,
niezwykle ciekawa i rozwijająca. Natomiast na pewno będę chciał być lekarzem do końca
swojej aktywności zawodowej.
Mówi się, że prawdziwie zajęta osoba ma czas na wszystko. Staram się, aby w moim przypadku
tak było, dlatego nie odszedłem od zawodu. Jestem nadal aktywnym lekarzem. Przyjmuję
pacjentów w poradni kardiologicznej, uczestniczę w obchodach lekarskich. Staram się to
godzić bez szwanku dla moich pacjentów i bez uszczerbku dla Uczelni.
Jak Pan dba o zdrowie? Potrzeba szczególnie Panu na pewno dużo energii oraz odporności nie
tylko fizycznej, ale i psychicznej…
Każdy człowiek powinien dbać o zdrowie i powinien pamiętać przede wszystkim o właściwym
stylu życia. Jako kardiolog mogę każdemu zarekomendować odpowiednią aktywność
ruchową i zbilansowaną dietę. Ważne jest również to, aby pamiętać o odpoczynku. Staram się
być aktywny ruchowo, sportowo. Nie jest proste, aby znaleźć czas na to wszystko, ale jest to
możliwe.

Czy uważa Pan, że uśmiech jest ważny w życiu?
Tak, zdecydowanie! Uśmiech jest bardzo ważny, szczególnie u lekarza, pielęgniarki czy położnej.
U każdej osoby, która niesie pomoc drugiemu człowiekowi. Jeśli niesie tę pomoc z uśmiechem
na ustach, to efekt jest znacznie silniejszy i temu drugiemu potrzebującemu człowiekowi od
razu jest lżej.
Kiedyś czytałam raport z wyników badań, które wykazały, że uśmiechnięty lekarz, uśmiechnięty
personel medyczny powoduje, że pacjent zdecydowanie szybciej dochodzi do zdrowia…
Najważniejsza jest również życzliwość…
Życzliwość i uśmiech! Panie Rektorze,
dziękuję bardzo za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję.

Zobacz film na
www.vivadental.tv/
wywiad-rektor-gumed
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Klinika VIVADENTAL oraz Instytut VIVADENTAL

laureatami Godła „Teraz Polska”!

Kompleksowe usługi stomatologiczne VIVADENTAL SMILE DESIGN oraz program kształcenia podyplomowego
dla lekarzy stomatologów PRACTICULUM IMPLANTOLOGII zostały nagrodzone w XXVII edycji Konkursu „Teraz
Polska” w kategorii USŁUGI.

Konkurs „Teraz Polska” ma na celu wyłonienie najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych
i gmin. W 2017 roku Kapituła Konkursu nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 13 produktów, 9 usług, 3 przedsięwzięcia
innowacyjne oraz 3 gminy.

- Jestem zaszczycona otrzymaniem Godła „Teraz Polska”. Mówię to w imieniu całego zespołu, lekarzy
i asystentek Kliniki oraz mentorów Instytutu VIVADENTAL, bez których nasze sukcesy nie byłyby możliwe,
mówi dr n. med. Violetta Szycik - Prezes Zarządu Spółki VIVADENTAL, Dyrektor Naukowy Instytutu
VIVADENTAL. Każdego dnia dążymy do tego, aby VIVADENTAL był synonimem najwyższej jakości, rzetelności
i innowacji. Ta nagroda jeszcze bardziej nas nobilituje oraz inspiruje do dalszego rozwoju w obszarze polskiej
stomatologii i edukacji podyplomowej lekarzy. Nasza nagroda przeciera szlak dla innych podmiotów
z branży dentystycznej. Polska stomatologia to dzisiaj ścisła światowa czołówka, której potrzeba prestiżowej
promocji - dodaje dr Violetta Szycik.

Dr Violetta Szycik odbiera Godło Teraz Polska
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VIVADENTAL to międzynarodowy ośrodek
kliniczny, edukacyjny i naukowo-badawczy,
działający w Polsce już ponad 25 lat. To także
fundacja dla dzieci oraz specjalistyczne
wydawnictwo. Wkrótce prywatna telewizja
medyczna i portal turystyki medycznej
i rehabilitacyjnej.

Delegacja Vivadental na Uroczystą Galę Teraz Polska
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Nagrodzona Godłem „Teraz Polska” usługa VIVADENTAL SMILE DESIGN to innowacyjny program kompletnej
metamorfozy uzębienia, obejmujący wszystkie dziedziny stomatologii i najnowocześniejsze technologie
współczesnej medycyny, dający Pacjentom szansę na spełnienie marzeń o pięknym, wymarzonym uśmiechu.
Program składa się z pięciu etapów:
1/ etap diagnostyczny, z wykorzystaniem najnowocześniejszych i bezpiecznych dla Pacjenta rozwiązań
technologicznych, 2/ etap planowania, z zaangażowaniem konsylium lekarzy wszystkich niezbędnych specjalizacji:
chirurgicznej, implantologicznej, ortodontycznej, protetycznej, periodontologicznej, 3/ etap projektowania
i wizualizacji - kluczowa faza przygotowania metamorfozy uśmiechu, w której Pacjent otrzymuje wirtualny projekt
swojego uzębienia, 4/ etap wielokierunkowego, całkowicie bezbolesnego i komfortowego leczenia oraz 5/ etap
końcowy, obejmujący kontrolę efektów oraz przekazanie gwarancji.

Dzięki digitalizacji całego procesu, tomografii komputerowej, skanowaniu, technologii CAD/CAM oraz
wizualizacji, Pacjent jeszcze przed zabiegiem wie, jak będzie wyglądało jego zrekonstruowane uzębienie
i nowy uśmiech. Jednoczasowe zabiegi wykonywane przez specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii
pozwalają skrócić czas leczenia i zmniejszyć jego koszty. To wszystko sprawia, że VIVADENTAL SMILE DESIGN
codziennie przynosi wielu Pacjentom Kliniki Vivadental ogromną satysfakcję z efektów terapeutycznych
i estetycznych.

Dr Violetta Szycik z Godłem Teraz Polska
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Godło „Teraz Polska” otrzymało również PRACTICULUM
IMPLANTOLOGII - najbardziej innowacyjny i zaawansowany
program edukacyjny dla adeptów implantologii stomatologicznej.
Jego autorką jest należąca do grona prekursorów polskiej
implantologii dr n. med. Violetta Szycik. 10. miesięczne szkolenie
obejmuje komplementarny zakres wiedzy z implantologii, chirurgii,
protetyki implantologicznej oraz regeneracji tkanki kostnej.
Wykorzystywane są w nim najnowocześniejsze technologie wirtualne
3D, takie jak tomografia komputerowa, skaner wewnątrzustny czy
oprogramowanie do projektowania i wizualizacji.
Szkolenie sprofilowane jest na praktyczne przygotowanie lekarza do
samodzielnego wykonywania procedur zabiegowych, a kluczowym
elementem systemu edukacyjnego są zabiegi implantacyjne
u Pacjentów, wykonywane przez szkolących się lekarzy pod
kontrolą doświadczonych implantologów. Poprzedzają je kursy
teoretyczno-praktyczne, wykłady i ćwiczenia na fantomach oraz analiza zabiegów przeprowadzanych „na żywo”.
Szkolenie uzupełnia specjalistyczny kurs dla asystentek szkolących się lekarzy. Elastyczny system umożliwia
pogłębianie wiedzy oraz umiejętności praktycznych na każdym poziomie zaawansowania, a w dalszym etapie
do przeprowadzania najbardziej złożonych procedur zabiegowych. Dodatkowym elementem szkolenia są
konsultacje on-line zabiegów przeprowadzanych przez absolwentów Practiculum Implantologii we własnych
praktykach.

Program kształcenia obejmuje nie tylko implantologię, ale także ekonomię, marketing, prawo medyczne
oraz zagadnienie zarządzania przez wartości, tak niezwykle istotne w medycznej działalności usługowej.
Absolwenci Practiculum Implantologii z powodzeniem wprowadzają leczenie implantologiczne do
oferty swoich praktyk, a równie profesjonalne przygotowanie biznesowe otwiera przed nimi szanse na
odniesienie sukcesu. W ten sposób polscy Pacjenci pozyskują zupełnie nowe możliwości nowoczesnego
specjalistycznego leczenia utraconych zębów bez potrzeby szukania pomocy za granicą.

Laureaci Godła Teraz Polska 2017

Fundacja „Teraz Polska” od ponad 25 lat nagradza najlepsze produkty i usługi, które dzięki swoim walorom
jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.
- Po ponad 25 latach Konkurs „Teraz Polska”, a właściwie jego Laureaci, wciąż zaskakują. W tym roku w gronie
zwycięzców znajdziemy wiele innowacyjnych produktów i usług, militaria, nowoczesne technologie, a także,
co nas cieszy - start-upy. Tegoroczna edycja dowodzi, że Konkurs i lista Laureatów są odzwierciedleniem
tendencji i zmian w krajowej gospodarce - mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. - Z satysfakcją
obserwujemy, jak z roku na rok wśród Laureatów przybywa firm oferujących najnowocześniejsze rozwiązania
w swoich branżach. Jesteśmy przekonani, że mają one olbrzymi potencjał, by stać się wizytówką polskiej
gospodarki na świecie - dodaje.

Prezes Krzysztof Przybył i Prof. Michał Kleiber ogłaszają Laureatów Konkursu

Laureaci Godła Teraz Polska 2017

Tekst: Filip Szycik
Zdjęcia: Kamil Broszko
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Godło „Teraz Polska” cieszy się dziś zaufaniem, uznaniem społecznym i dobrą opinią publiczną. Jest gwarancją
najwyższej jakości, jaką otrzymują konsumenci, nabywając produkt czy usługę. Konkurs „Teraz Polska” jest
organizowany od przeszło 25 lat. W tym czasie, jako naród staliśmy się bardziej świadomymi konsumentami. Na
zakupach przede wszystkim wybieramy jakość. To oznacza, że Godło „Teraz Polska” jest dziś bardzo potrzebne. Od
początku swojego istnienia stało się ono symbolem najwyższej jakości, niejako drogowskazem dla konsumentów.
Stojąc przy sklepowych półkach, Polacy wiedzą, że ten biało-czerwony znak gwarantuje to, co najlepsze - tłumaczy
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Godłem promocyjnym „Teraz Polska” mogą posługiwać się wyłącznie nagrodzone firmy.
Wręczenie statuetek odbyło się 29 maja br. podczas Gali „Teraz Polska” w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej
w Warszawie.

Zobacz film na
www.vivadental.tv/teraz-polska
Marcin Wyrostek w akordeonowym Koncercie Laureatów Teraz Polska
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PIĘKNY UŚMIECH NA CAŁE ŻYCIE

KOMÓRKI MACIERZYSTE

W każdej chwili możemy przenieść Cię
do przyszłości, aby w technologii
VIVADENTAL SMILE DESIGN
stworzyć Ci Piękny i Doskonały Uśmiech,
którym będziesz się cieszyć już dziś.

V kompletna i wszechstronna metamorfoza uzębienia
V nieograniczone możliwości tworzenia pięknego uśmiechu
V indywidualne projektowanie i wizualizacja efektów
V precyzyjna transformacja do rzeczywistości wirtualnego ideału

radiologia 3D
skaner 3D
implantologia 3D
ortodoncja 3D
mikroskop 3D
cad/cam 3D

V wszystkie dziedziny stomatologii i dużo więcej
V technologia przyszłości, z której możesz korzystać już dzisiaj
V spełnienie marzeń o zdrowych i pięknych zębach
V doskonałe rezultaty na każdym etapie leczenia
V nowy wizerunek, który całkowicie odmieni Ciebie i Twoje Życie

GDAŃSK, ALEJA ZWYCIĘSTWA 48
tel. 503-503-506
www.vivadental.pl
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Nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu Pacjenta z lekarzem. W medycynie to najważniejszy
element komunikacji. Wszelkie zaś rozwiązania wynikające z postępu technologii komunikacyjnych,
związane chociażby z rejestracją pacjentów za pośrednictwem sieci, stanowią jedynie element
ułatwiający nawiązanie kontaktu. We współczesnym świecie ciągle wzrastających możliwości
technicznych, także i organizacja i zarządzanie bez nowoczesnych narzędzi programowych
i sprzętowych nie mogłaby sprawnie funkcjonować, w żadnej dziedzinie.
Mówiąc o technologiach digitalnych w medycynie, mamy na uwadze te spośród niech, dzięki którym
zabiegi mogą być wykonywane z zachowaniem nieosiągalnej w tradycyjnym ujęciu precyzji oraz w
skrajnie trudnych warunkach i ograniczeniach ze strony organizmu pacjenta. Dotyczy to zarówno
samego przeprowadzenia zabiegu za pomocą urządzeń, sprzętu i robotów, ale także i wirtualnego
planowania z zastosowaniem oprogramowania i modeli zabiegowych 3D.

VIVADENTAL SMILE DESIGN – to autorski, wiodący i najbardziej zaawansowany technologicznie produkt
terapeutyczny kompletnej metamorfozy uzębienia oparty o innowacje i digitalizację, stworzony przez Klinikę
Vivadental, a zarazem szczytowe osiągnięcie współczesnej stomatologii.
Debiutując w roku 2015, został on uznany przez Czytelników Dziennika Bałtyckiego jako Top Produkt Pomorza,
a w roku 2017 otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę w polskim biznesie – Godło Teraz Polska.
VIVADENTAL SMILE DESIGN – to kompletna metamorfoza uzębienia i precyzyjna transformacja do rzeczywistości
projektu wirtualnego ideału, obejmująca wszystkie dziedziny stomatologii i najnowocześniejsze technologie
współczesnej medycyny, dający nieograniczone możliwości komplementarnego leczenia każdego przypadku
i zapewniający spełnienie najśmielszych marzeń o Pięknym Uśmiechu.

BADANIE  DIAGNOSTYKA  KONSULTACJA 
ANALIZA  KONSYLIUM  PLANOWANIE
 PROJEKTOWANIE  WIZUALIZACJA 
AKCEPTACJA  LECZENIE  ZAKOŃCZENIE 

PIĘKNY ZDROWY UŚMIECH
Vivadental Smile Design,
czyli digitalizacja usług medycznych
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Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi lekarzy specjalistów oraz digitalizacji wszelkich procesów
i wykorzystaniu tomografii komputerowej, skanowania, technologii CAD/CAM czy oprogramowania do
projektowania i wizualizacji, środowiska plików DICOM, ale także profesjonalnego studia fotograficznego,
gwarantuje kompletną metamorfozę uzębienia i precyzyjną transformację do rzeczywistości projektu
wirtualnego ideału, zapewniając spełnienie najśmielszych marzeń o pięknym uśmiechu. Pacjent po
precyzyjnej diagnostyce tomograficznej i konsylium specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii,
przechodzi proces leczenia począwszy od profesjonalnej sesji zdjęciowej, która jest podstawą do wyboru
i ustalenia kształtu i koloru zębów. Pacjent jeszcze przed leczeniem wie jak będzie wyglądało jego nowe
uzębienie, jako dzieło w pełni kontrolowanego procesu, a nie przypadku. VSD gwarantuje precyzyjne,
doskonałe i długotrwałe efekty terapeutyczne i estetyczne w jednym miejscu i w ultrakrótkim czasie.

ETAP I - BADANIE, DIAGNOSTYKA, KONSULTACJA.
Tomografia komputerowa to podstawa diagnostyki. Wykonywana jest najlepszym na świecie urządzeniem New
Tom 5G, dzięki której możliwe jest właściwe rozpoznanie stanu uzębienia, jakości i ilości kości, przebiegu nerwów,
ułożenia żuchwy i szczęki względem siebie, a następnie planowanie i projektowanie zabiegów we wszystkich
dziedzinach stomatologii. Za pomocą jednego badania uzyskujemy obraz 3D, z którego otrzymujemy dowolne przekroje
w trzech płaszczyznach, pantomogram, zdjęcie cefalometryczne, zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych oraz
dowolny obraz obszaru, który jest objęty badaniem, w tym także zatok przynosowych. Jedno badanie zastępuje
konieczność wykonania kilku ekspozycji przy użyciu innych urządzeń. Nasz system diagnostyczny składa się
także z aparatów RTG umożliwiających wykonywanie zdjęć w gabinetach bez konieczności opuszczania fotela,
kamer zewnątrzustnych, kamer medycznych wysokiej rozdzielczości. Nowoczesne rozwiązania informatyczne
umożliwiają dowolne przetwarzanie obrazów do celów diagnostycznych i dokumentacyjnych.

Konsultacja specjalistyczna – chirurgiczna, implantologiczna, ortodontyczna, protetyczna, periodontologiczna,
to kolejny etap po badaniu uzębienia i ocenie radiologicznej. Konsylium lekarskie wybiera lekarza prowadzącego,
który planuje leczenie i wyznacza wizyty u poszczególnych specjalistów.

24

ETAP II - ANALIZA, KONSYLIUM, PLANOWANIE.
Poddajemy analizie wykonane konsultacje specjalistyczne i przeprowadzamy konsylium wszystkich specjalistów. Określamy metody i plan leczenia, rodzaj znieczulenia oraz warianty leczenia, jak również, którzy z naszych
specjalistów będą w nim brali udział. Następnie optymalizujemy je po względem kosztowym i przedstawiamy
do akceptacji Pacjentowi. Wyznaczamy lekarza prowadzącego, który jest odpowiedzialny za koordynację
i przeprowadzenie kompleksowego leczenia.

ETAP III - PROJEKTOWANIE, WIZUALIZACJA, AKCEPTACJA.
Projektowanie poszczególnych zębów i całego uśmiechu, to kluczowe stadium przygotowania metamorfozy
uzębienia. Na podstawie zaakceptowanego przez Pacjenta planu leczenia przechodzimy do etapu
projektowania. Wykonujemy serię zdjęć zębów, twarzy, a nawet całej sylwetki, starając się uwzględnić wszelkie
szczegóły podkreślające estetykę i osobowość Pacjenta w całkowicie nowej wizji jego uśmiechu. Wirtualny projekt
uzębienia oraz etapy leczenia przedstawiane są do akceptacji Pacjentowi, który może wprowadzać modyfikacje
w ramach istniejących możliwości klinicznych. Dodatkowa wizualizacja efektów leczenia przed jego rozpoczęciem,
to komfort dla każdego Pacjenta Kliniki VIVADENTAL, ponieważ pozwala objąć perspektywą zniesienie wszelkich
mankamentów i wyznaczenie ostatecznego efektu estetycznego i terapeutycznego celu leczenia - osiągnięcie
doskonałego rezultatu w postaci pięknego, zdrowego uśmiechu opartego o idealne w kształcie i kolorze zęby,
osadzone w przylegających do siebie łukach zębowych. Projekt po akceptacji przez Pacjenta przechodzi do etapu
precyzyjnej realizacji przez poszczególnych specjalistów.

Vivadental Smile Design,
czyli precyzja i doskonałość
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ETAP IV - LECZENIE PRZEZ SPECJALISTÓW.
W każdej dziedzinie stosowane są unikalne rozwiązania, które wyróżnia precyzja, komfort, szybkość,
jakość oraz komplementarne ujęcie.
Leczenie jest całkowicie bezbolesne, w znieczuleniu miejscowym, przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń
znieczulających lub w znieczuleniu ogólnym prowadzonym i nadzorowanym przez zespół anestezjologiczny.
Leczenie kanałowe wykonywane jest pod mikroskopem i wykorzystaniu wielu nowatorskich rozwiązań, w tym
mikroskopu zabiegowego, co pozwala je ograniczyć nawet do jednej wizyty.
Leczenie protetyczne odbywa się w oparciu o technologię
CAD/CAM. W ciągu kilku minut pobieramy elektroniczny wycisk
najlepszym na świecie skanerem protetycznym TRIOS 3 SHAPE, a
technologia CAD/CAM pozwala nam precyzyjnie zaprojektować
pracę i wykonać ją bezpośrednio z pliku skanu nawet w ciągu
niecałej godziny. Zastosowanie skanera TRIOS eliminuje pobieranie
tradycyjnych wycisków, które są niekomfortowe dla Pacjentów
i są związane z ryzykiem powstania błędów, także na etapie wieloetapowych
prac laboratoryjnych, co niejednokrotnie jest powodem konieczności
wykonania kolejnych wycisków i wydłużenia czasu oczekiwania. Ta ultra
nowoczesna technologia gwarantuje idealne odwzorowanie i precyzję.
Wprowadza prawdziwy przełom w protetyce i spełnia oczekiwania
pacjentów związane z przyspieszeniem realizacji odbudowy z kilkunastu
dni do nawet kilku godzin. Precyzyjne wykonanie odbudowy protetycznej,
to także idealny dobór koloru zębów najlepszym urządzeniem na świecie,
spektrofotometrem SpectroShade, co pozwala uzyskać optymalny efekt
estetyczny pracy protetycznej. W praktyce stosowana przez nas technologia
przyczynia się do podniesienia efektywności i jakości pracy naszych lekarzy
przynosząc niebywałą satysfakcję Pacjentom.

Dr Małgorzata Piotrowska
i dr Aleksandra Czerwińska podczas
skanowania skanerem Trios 3Shape
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Leczenie implantologiczne to najbardziej zaawansowany technologicznie proces, w którym wykorzystujemy
szczytowe osiągnięcia medycyny w zakresie urządzeń, materiałów i oprogramowania. W szczególności
stosujemy program do nawigacji i precyzyjnego planowania wprowadzania implantów, który bazuje na
obrazach wygenerowanych podczas tomografii komputerowej. Projekt obejmuje zarówno wprowadzenie
implantów o ściśle określonym rodzaju, średnicy, długości, kącie wprowadzenia, jak i odbudowę protetyczną.
Na bazie wykonanego projektu powstaje specjalny szablon, dzięki któremu cała praca wykonana jest niezwykle
precyzyjnie. Idealne odwzorowanie wprowadzonych implantów, kompatybilnie połączonych z zaprojektowaną
odbudową protetyczną i warunkami anatomicznymi, zapewnia perfekcyjne efekty leczenia. Wprowadzamy
implanty wielu systemów i stosujemy wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak choćby implantacja bezzębnej
szczęki lub żuchwy z natychmiastową odbudowa protetyczną. Na każdym etapie mamy elastyczne możliwości
wyboru optymalnego rozwiązania. Przy deficycie tkanki kostnej, stosujemy szereg zabiegów regeneracyjnych
z wykorzystaniem róznorodnych biomateriałów. Stosujemy także przeszczepy kości własnej Pacjenta oraz
przeszczepy komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego. Do cięcia kości wykorzystujemy urządzenie do
precyzyjnego, selektywnego, mikrometrycznego i kontrolowanego cięcia tkanki kostnej z minimalizacją ryzyka
uszkodzenia tkanek miękkich i nerwów, co znacząco poprawia komfort pozabiegowy oraz przyspiesza gojenie i
integrację implantów.

Leczenie periodontologiczne opieramy o laboratoryjną analizę
bakteriologiczną i na jej podstawie dobieramy odpowiednie leki. Dzięki
ukierunkowanej, przemyślanej terapii, osiągamy doskonałe rezultaty,
eliminując dolegliwości Pacjenta.

Vivadental Smile Design,
czyli interdyscyplinarne leczenie
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Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych, to niezwykle
istotna część rehabilitacji całefgo układu uzębienia,
ponieważ dolegliwości z nimi związane stanowią źródło
problemów ponad 1/3 pacjentów. Wykorzystujemy
w nim szereg nowoczesnych rozwiązań, w tym wewnątrz
i zewnątrz ustne metody rejestracji i analizy ruchów żuchwy
w wymiarze 3D, diagnostykę obrazową TK i dopplerowską,
łuk twarzowy i artykulator.
Precyzyjne ustalenie przestrzennego położenia szczęki
i żuchwy w stosunku do osi obrotu żuchwy w stawie, a także
zakres i stopień wysokości zwarcia, umożliwia bezinwazyjną
terapię wymuszając prawidłową konfigurację narządu żucia
w odtworzonym uzębieniu, co jest szczególnie istotne
w przypadku całkowitej rekonstrukcji zgryzu, jak i rozległych
uzupełnień protetycznych.
Leczenie ortodontyczne w pełnym zakresie potrzeb
naszych Pacjentów, to cenne uzupełnienie kompleksowej
terapii, zapewniające idealną korektę zgryzu i ustawienie
zębów, niejednokrotnie konieczne dla uzyskania najlepszych
i spójnych rezultatów. Wykorzystujemy najnowocześniejsze
rozwiązania w postaci aparatów Invisalign - niezwykle
komfortowych, przezroczystych, niewidocznych gołym
okiem nakładek, umożliwiających zdejmowanie do
spożywania posiłków i przeprowadzania higieny.
Wykonujemy też zabiegi kortykotomii, czyli sekwencji
chirurgicznych mikro nacięć kości, umożliwiające skrócenie
leczenia do 6-8 miesięcy, zamiast 2-3 lat.
Leczenie zachowawcze to nieodzowna część każdego procesu leczenia, bowiem próchnicą objętych jest
ponad połowa dzieci i ponad 95% dorosłych Polaków. Opracowanie ubytków odbywa się niezwykle szybko przy
zastosowaniu najnowszej generacji turbin przyspieszających i najlepszych materiałów wypełniających. Zdolności
manualne i staranność naszych lekarzy pozwala uzyskać doskonałe efekty estetyczne nadając wyleczonym
zębom idealnie dobrany kolor, anatomiczną form oraz harmonię z naturą.
Higienizacja kliniczna uzębienia - to procedura na stałe towarzysząca procesowi leczenia, która pozwala
przygotować Pacjenta do procesu leczenia, a następnie przywrócić ich naturalne piękno. Wykonywana jest
przez wykwalifikowane higienistki stomatologiczne. W jej skład wchodzi skaling, piaskowanie i polerowanie oraz
wybielanie zębów specjalnym akceleratorem.
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ETAP V - ZAKOŃCZENIE LECZENIA.
Proces leczenia kończy kontrola uzyskanych efektów, dokumentacja fotograficzna, wydanie zaleceń,
wyznaczenie wizyt kontrolnych oraz udzielenie gwarancji.

Wykorzystywane technologie, wiedza i doświadczenie oraz specjalistyczne procedury,
pozwalają nam na zachowanie permanentnej jakości i precyzji na każdym etapie leczenia,
przynosząc Pacjentom niebywałą satysfakcję i zadowolenie z efektów terapeutycznych
i estetycznych.

Jednoczasowe zabiegi wykonywane przez
specjalistów ze wszystkich dziedzin stomatologii
pozwalają skrócić czas leczenia i zmniejszyć jego
koszty.
To wszystko sprawia, że VIVADENTAL SMILE
DESIGN codziennie przynosi wielu Pacjentom
Kliniki Vivadental ogromną satysfakcję z efektów
terapeutycznych i estetycznych.

Vivadental Smile Design,
czyli gwarantowana satysfakcja
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V Sezon Practiculum Implantologii wystartował !!!
8 września 2017 roku, kolejna grupa, 27 lekarzy stomatologów z całej Polski, przystąpiła do najbardziej
innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie szkolenia dla adeptów implantologii i znalazło się na kursie
do implantologii i milowego kroku do zawodowego sukcesu w medycynie. Przed nami dziesięciomiesięczne
szkolenie, 10 sesji i 28 seminariów, które zakończy egzamin i nadanie Certyfikatu Umiejętności Implantologicznych
Instytutu Vivadental.
Na miejsce Inauguracji wybraliśmy Filharmonię Bałtycką na Gdańskiej Wyspie Ołowianka. To niezwykłe miejsce,
piękne i inspirujące, przez Motławę graniczące z Długim Pobrzeżem, Żurawiem i najwspanialszymi zabytkami
Starego Miasta, a także z Muzeum II Wojny Światowej, które zwiedziliśmy po wykładach.

To wspaniałe preludium do całego kursu. Rozpoczęliśmy od chirurgii stomatologicznej, która jest podstawą
implantologii. Poświęciliśmy jej dwa dni. Pierwszą Sesję zakończyło seminarium poświęcone komunikacji
z Pacjentem w ramach panelu edukacyjnego Sukces Twojego Biznesu. Kolejna sesja to już praktyka w podziale
na grupy. Wkrótce pierwsze implanty w Klinice Vivadental, a za 10 miesięcy mamy nadzieję powitać wszystkich
w gronie Implantologów.
Zobacz film na
www.vivadental.tv/v-sezon-practiculum-implantologii
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Obecnie na Practiculum Implantologii, IV i V Sezonu, kształci się 44 lekarzy stomatologów. Do końca stycznia 2018
roku trwa nabór na VI Sezon, którego inauguracja odbędzie się na początku marca 2018 roku. W międzyczasie
do szkolenia w Instytucie Vivadental dołączą lekarze w trzech grupach liczących od 14 do 16 kursantów.

32

EDUKACJA

33

Instytut Vivadental rozbudowuje swoją strukturę i powiększa bazę szkoleniową o Centrum Symulacji
Stomatologicznych. Wkrótce wzbogacimy naszą bazę dydaktyczną i będziemy korzystać z edukacji na fantomach
oraz symultanicznej nauki procedur zabiegowych w oparciu o zaawansowane technologie wirtualne.

Vivadental został uhonorowany niezwykle cenną
nagrodą - Pomorską Nagrodą Gryf Gospodarczy.
Nagroda została wręczona podczas uroczystej
Gali, która odbyła się w Dworze Artusa w Gdańsku
w dniu 5 czerwca 2017 r. Przyznano je siedmiu
przedsiębiorstwom województwa pomorskiego.

Laureaci Nagrody Pomorskiej
Gryf Gospodarczy 2017

„Pomorska Nagroda Gryf Gospodarczy jest niezwykle doniosłym wyróżnieniem. Nie tylko dlatego, że w naszym
regionie jest ona uznawana za najcenniejszy laur biznesowy, ale przede wszystkim dlatego, że przyznaje go
Kapituła, którą tworzy grono wybitnych autorytetów dokonujących przekrojowej oceny standingu finansowego,
rynkowego i ogólnej kondycji, na czele z przedstawicielami organizacji biznesowych i władz samorządowych,
które przyzwyczaiły już społeczeństwo Wybrzeża do wiodącej roli w obszarze wspierania przedsięwzięć
gospodarczych, jak i ich realizowania. Znaleźliśmy się wśród najlepszych firm naszego województwa.
To wyróżnienie i zobowiazanie. Dla mnie i dla naszej firmy, Gryf Gospodarczy jest potwierdzeniem, że jesteśmy na
właściwej drodze, drodze do Sukcesu. Jego autorem jest nasz cały Zespół, który zarazem jest największą wartością
Vivadental” - powiedziała dr n.med. Violetta Szycik - Prezes Zarządu Vivadental.
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Violetta i Jarosław Szycik
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Dr Violetta Szycik odbiera Gryfa Gospodarczego z rąk
Marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struka

Nagroda przyznawana jest firmom, których
działalność korzystnie wpływa na rozwój
gospodarczy Pomorza. W tegorocznej edycji
udział wzięły 53 firmy z całego województwa.
Nagrody wręczono przedsiębiorstwom z branży
elektroniki telekomunikacyjnej i projektujące
innowacyjne rozwiązania medyczne. W gronie
zwycięzców znalazły się podmioty zdobywające
rynki zagraniczne, kontynuujące rodzinne tradycje,
prowadzące badania naukowe i prace badawczorozwojowe oraz angażujące się w działalność
charytatywną. Vivadental zajął zaszczytne miejsce
wśród najlepszych firm naszego województwa.
Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy"
organizowany jest od 2000 roku. Jego inicjatorem
jest Pomorska Rada Przedsiębiorczości, a przewodzi
jej Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan
Mieczysław Struk. Jest to jedna z najcenniejszych
nagród gospodarczych Regionu Pomorza,
przyznawana przez Kapitułę, w skład której
wchodzą organizacje samorządu gospodarczego
i władze województwa pomorskiego. Celem
Konkursu
jest
prezentacja
najlepszych
przedsiębiorstw w regionie oraz promowanie
Laureatów poprzez rekomendowanie ich do
ogólnopolskich nagród i wyróżnień, włączenie
sektora przedsiębiorców do szerokiej współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego, a także
inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa
przedsiębiorstw.
Podsumowując tegoroczny Konkurs Pomorskiej
Nagrody Gryf Gospodarczy, Marszałek Mieczysław
Struk powiedział: „Konkurs nie tylko wyróżnia
dynamicznie rozwijające się firmy, ale także
te, które myślą o rodzimej gospodarce przez
pryzmat rzetelności i uczciwości. To właśnie te
atrybuty charakteryzują nominowane do nagrody
przedsiębiorstwa, bo to przede wszystkim
one budują pozytywny wizerunek pomorskiej
przedsiębiorczości będąc swego rodzaju
ambasadorami gospodarczej marki Pomorza.
Dziękując firmom, które ubiegały się w tym roku
o statuetkę Gryfa Gospodarczego zaznaczył,
że poziom konkursu z roku na rok się podnosi,
a dokonywanie wyboru laureatów staje się coraz
trudniejsze. Cieszy mnie ten trend i mam nadzieję,
iż będzie się on utrzymywał przez kolejne”.

Tekst - Borys Szycik
Zdjęcia z Gali Finałowej „Gryfa Gospodarczego”
wykonane zostały przez Agencję Fotograficzną
Kosycarz Foto Press KFP
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Telewizja Medyczna Vivadental, to kolejny obszar działalności Grupy Vivadental na niwie mediów. Wspierając
cieszące się wielką popularnością nasze młode wydawnictwo prasowe, kwartalnik „Magazyn Vivadental Technologie dla Zdrowia i Piękna”, chcemy wzmacniać przekaz treści poprzez jej korelację z nowoczesną
kreacją video, oferując naszym Klientom możliwość wyboru atrakcyjnej formy przekazu dostosowanej do
aktualnych potrzeb i indywidualnych upodobań.
Naszym celem jest promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie właściwej kultury
zdrowotnej poprzez prawidłowe wzorce żywienia, higieny i czystości przestrzeni, po to aby najważniejszy
dla życia nurt zdrowia integrować z wszechogarniającą modą na piękno, która zdążyła już zdominować
większość naszej populacji. Czas na zdrowie! Przede wszystkim jednak celem naszego kanału telewizyjnego
jest edukacja w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się.
Każdy z nas dostrzega, jak tempo życia we współczesnym świecie, wzrastający dobrobyt i konsumpcja
oraz chętnie przyswajalne wzorce żywieniowe, utwierdzają nas w coraz większym poczuciu komfortu
i samozadowolenia. Niestety, ten błogostan nie przenosi się na zdrowie. Liczba zachorowań, szczególnie na
choroby cywilizacyjne, z roku na rok rośnie. Jednocześnie żyjemy coraz dłużej i dłużej narażeni jesteśmy na
różnorakie zagrożenia, które niesie ze sobą cywilizacja i wiek. W Japonii ilość osób w wieku 90+ przekroczyła
2 mln, zachowując przy tym aktywność fizyczną i ciesząc się dobrym stanem zdrowia. Jak jest u nas? Wystarczy
wejść do szpitala, albo osiedlowej przychodni. Dzisiaj jednak, jak nigdy wcześniej, mamy nieskrępowane
możliwości kreowania dobrych praktyk mających pozytywny wpływ na nasze zdrowie i tworzenia podstaw
kultury zdrowotnej dla samych siebie i dla przyszłych pokoleń, naszych dzieci i wnuków.
Zapraszamy do współpracy lekarzy, specjalistów ze wszystkich dziedzin medycyny, farmacji, biotechnologii,
inżynierii materiałowej, prawa, a także personel medyczny, pielęgniarki i asystentki oraz nas wszystkich Pacjentów, aby wspólnie tworzyć platformę wiedzy i współdziałania, po to, aby kreować Społeczeństwo
Zdrowia.
Nasza stacja TMV będzie wszędzie tam, gdzie będą się działy najważniejsze wydarzenia mające znaczenie
dla szeroko rozumianego zdrowia, oferując przekaz satelitarny on-line z wykorzystaniem cyfrowych kamer
najwyższej rozdzielczości oraz wirtualnego studia telewizyjnego. W naszym studio będziemy prowadzić
rozmowy z udziałem specjalistów ze wszystkich dziedzin medycyny oraz Pacjentów. Nasze zasoby
zgrupowane w kanałach tematycznych będą powszechnie dostępne dla każdego odbiorcy.

Żyjmy w Zdrowiu!
Zapraszamy do współpracy.

www.vivadental.tv
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O NAS - Żyjmy w Zdrowiu!
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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.

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).
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JAKOŚĆ BADAŃ I KONSULTACJI MEDYCZNYCH
Wszystkie badania są wykonywane z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu medycznego zaś ocena i interpretacja
badań jest dokonywana przez lekarzy specjalistów, będących
autorytetami w swojej dziedzinie, z wieloletnim stażem
klinicznym.

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.

Pomysł i opracowanie Programu
PROFIL-MED:

prof. Tomasz Jastrzębski
(specjalista chirurgii ogólnej
i onkologicznej)
KONTAKT I REJESTRACJA:
PROGRAM PROFIL-MED
Medgart – Centrum Medyczne
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
80-210 Gdańsk
tel.: (58) 55 07 333
jasek@post.pl

Od Dnia Kobiet do Dnia Matki, od Dnia Babci
po każdy dzień, czyli Piękno w Życiu Kobiety …

IV VIVADENTAL BEAUTY FORUM
Wiosną 2017 roku odbyła się czwarta już edycja naszego ciszącego się
coraz większą popularnością corocznego spotkania dedykowanego
kobietom - VIVADENTAL BEAUTY FORUM. Jego formuła jest szeroka
bo obejmuje nie tylko zdrowie i piękno, ale także sztukę i modę.
Zasadniczym zaś celem jest promowanie w życiu kobiet zdrowia,
zdrowego stylu życia, aktywności sportowej, piękna i urody. Stałą
częścią programu jest problematyka osób potrzebujących pomocy,
działalność charytatywna i społeczna odpowiedzialność biznesu.

42

ZDROWIE

43

Wiosenne przedpołudnie obfitowało w same interesujące wykłady na temat zdrowia, urody, profilaktyki
i odżywiania oraz sztuki i inwestowania. Rozpoczęła dr n.med. Violetta Szycik ukazując współczesne
możliwości uzyskania atrakcyjnego i pełnego zdrowia wizerunku poprzez piękny, nieskazitelny uśmiech.
Jolanta Leśniewska, Dyrektor Fundacji dla Dzieci Vivadental, ukazała Piękno przez pryzmat wrażliwości na
potrzeby drugiego człowieka, przybliżając historie podopiecznych Fundacji. Najnowsze kierunki dietetyki
i racjonalnego odżywiania przedstawiła prof. Ewa Babicz-Zielińska. Wyniki aktualnych badań i zalecenia
dotyczące bezpiecznego korzystania z promieni słonecznych nie tylko latem, zaprezentowała dr n.med.
Olivia Komorowska. Z kolei prof. Tomasz Jastrzębski opowiedział jak zapewnić bezpieczeństwo sobie
i swoim bliskim poprzez aktywną profilaktykę chorób cywilizacyjnych. Dr n.med. Ewa Chomik zaprezentowała spektakularne wyniki w rekonstrukcji uzębienia przy zastosowaniu najnowocześniejszych
rozwiązań protetyki stomatologicznej. O roli sztuki w życiu człowieka, jako elementu kształtującego
wrażliwość na piękno i harmonię, ale także jako atrakcyjny obszar do inwestowania, opowiedział koneser
sztuki i jej kolekcjoner, właściciel Restauracji Otwarta Krzysztof Karżewicz. Nowe rozwiązania w inwestowaniu
kapitału przybliżył Tomasz Bocian z firmy Gerda Broker.

VIVADENTAL BEAUTY FORUM to Rendez-Vous Kobiet Sukcesu.
Ideą naszych spotkań w gronie kobiet jest rozbudzanie wrażliwości i inspirowanie
do przemian w myśl zasady lepiej, więcej, nieprzeciętnie. Celebrując zdrowie
piękno i urodę kobiet, chcemy eksponować ich wiodącą rolę we współczesnym
świecie oraz pobudzać potrzebę kompleksowej metamorfozy własnego
wizerunku na miarę swoich najśmielszych marzeń.

Kulminacyjnym punktem programu było spotkanie z Gościem Specjalnym IV
VIVADENTAL BEAUTY FORUM, naszą wspaniałą aktorką Dorotą Kolak. Przemiłe
spotkanie obfitowało w wiele ciepła, serdeczności i uśmiechu. Artystka chętnie
podzieliła się swoim wrażliwym spojrzeniem na kwestię piękna w życiu kobiety
i jego znaczeniem, nie tylko od strony zawodu aktorki, ale także innych bliskich
kobiecie ról - żony i matki. Wywiad przeprowadziła znana dziennikarka Radia
Gdańsk – Beata Szewczyk.
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Jak zwykle wiele ciekawych rozmów odbyło się w kuluarach, przy małej czarnej w przyjaznych wnętrzach
Hotelu Sopot, który wybraliśmy na miejsce tegorocznego Forum. Ten nowy 4-gwiazdkowy hotel, położony
jest w Perle Bałtyku przy ul. Haffnera 88, blisko plaży, w sąsiedztwie Parku Północnego. Oferuje nie tylko
atrakcyjne miejsca noclegowe, nowoczesne SPA, ale także wyśmienitą kuchnię w Restauracji No. 88
i profesjonalne zaplecze konferencyjno-biznesowe, w którym odbyło się nasze miłe spotkanie.
Vivadental prowadzi politykę Partnerstwo dla Rozwoju i wspiera rodzime marki wyróżniające się jakością
i najwyższym potencjałem wzrostu, po to, aby Trójmiasto i Region Pomorza, były kojarzone z marką Premium.
Wierzymy, iż to niezwykle interesujące miejsce na hotelowej mapie Trójmiasta, wiosenna aura i piękne otoczenie
oraz entuzjastycznie przyjęty program naszego spotkania, stał się dla naszych wspaniałych Pań okazją do zawarcia
nowych interesujących znajomości oraz cenną inspiracją do profesjonalnej metamorfozy własnego wizerunku
i kreowania pięknego i zdrowego image w harmonii z naturą.

Wszystkim naszym Gościom, Przyjaciołom i Partnerom serdecznie dziękujemy za udział
w IV Vivadental Beauty Forum, już dziś zapraszając na kolejne wiosną 2018 roku.
Zarezerwuj swój udział - www.beauty.vivadental.pl – zakładka Zapisy
Serdecznie zapraszamy!
Partnerzy/sponsorzy:
Zobacz reportaż
z IV Vivadental Beauty Forum
www.beauty.vivadental.pl/video
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Profilaktyka nowotworów skóry

czyli czy warto się opalać?
Turystyka letnia stała się bardzo popularną formą rozrywki wśród Polaków. Z roku na rok
zwiększa się liczba osób wyjeżdżających do bardzo ciepłych krajów, nie tylko w okresie letnim,
ale również zimą. Dużą popularnością cieszą się sporty uprawiane w okresie letnim, takie jak
kitesurfing, windsurfing czy żeglarstwo. Proporcjonalnie do tych aktywności rośnie liczba
nowotworów skóry w naszym kraju. Wyjeżdżając na wakacje do miejsc nasłonecznionych
całkowicie zapominamy, jak wielkim wrogiem dla naszej skóry jest promieniowanie
ultrafioletowe. Bardzo często powroty z wakacji kończą się prędzej czy później w gabinecie
dermatologicznym.
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Fototypy skóry człowieka
Skóra człowieka to największy organ naszego ciała - ma powierzchnię około 2 m2. Najcieńsza skóra znajduje
się na powiekach, najgrubsza zaś w okolicy górnej części pleców. Za jej kolor odpowiada brunatny barwnik
- melanina, produkowany przez komórki barwnikowe skóry zlokalizowane w naskórku - melanocyty. Liczba
komórek barwnikowych skóry u różnych ras człowieka jest podobna, znaczenie dla jej koloru ma intensywność
produkcji barwnika. Barwnik w komórkach skóry ma znaczenie ochronne - przede wszystkim chroni materiał
genetyczny naszych komórek przez szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Na podstawie reakcji skóry
na pierwszy kontakt ze słońcem po 30 minutach ekspozycji, wyróżniono 6 fototypów skóry człowieka.

Fototyp 1 mają osoby z bardzo jasną skórą, jasnymi oczami i włosami - każdy
kontakt ze słońcem powoduje oparzenie skóry i wysokie ryzyko występowania
nowotworów. Fototyp 6 to skóra ciemnobrązowa, a nawet czarna, która nigdy
nie ulega oparzeniom słonecznym. Skóra osób z ciemną karnacją jest znacznie
mniej narażona na szkodliwość promieniowania ultrafioletowego poprzez
dużą produkcję działającego ochronnie barwnika. W Polsce większość osób ma
fototyp 2 i 3, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworów
skóry.

Rodzaje nowotworów skóry
Do nowotworów skóry zaliczamy raka skóry oraz czerniaka złośliwego. Wśród zmian skórnych wyróżnia się
stany przednowotworowe skóry, które są sygnałem alarmującym dla lekarzy i Pacjentów, gdyż może z nich
rozwinąć się nowotwór złośliwy.
Raki skóry stanowią 97% wszystkich nowotworów skóry. Rak podstawnokomórkowy skóry jest najczęściej
występującym nowotworem złośliwym skóry. Przeważnie ma postać guzka lub większego guza, może być
również niegojącym się owrzodzeniem, czy perłowobiałą połyskliwą zmianą na skórze ciała. Ten nowotwór
złośliwy skóry jest jednak najmniej groźny, gdyż rozwija się bardzo wolno na przestrzeni wielu lat oraz nie
daje przerzutów do innych narządów.
Nieco bardziej inwazyjną odmianą raka skóry jest rak kolczystokomórkowy. Występuje on w miejscach
najbardziej narażonych na promieniowanie słoneczne, takich jak grzbiety rąk, małżowiny uszne, czy warga
dolna. Objawem raka kolczystokomórkowego są niegojące się bardziej nacieczone guzy, guzki, wrzodziejące
zmiany chorobowe w miejscach ekspozycji słonecznej.
Podstawową metodą leczenia raków skóry jest wycięcie chirurgiczne guza w całości i potwierdzenie
histopatologiczne co do czystości onkologicznej skóry graniczącej z guzem.
Najbardziej złośliwym nowotworem skóry człowieka jest czerniak. Jest to nowotwór, który może mieć
postać brunatnych, czarnych, ciemnoczerwonych lub wielokolorowych plam, guzków, guzów. Czerniak
złośliwy to nowotwór często i szybko przerzutujący-może rozsiewać się poza skórę do innych narządów,
dlatego też wymaga wczesnego wykrycia i jak najszybciej podjętego leczenia. W przypadku rozpoznania
czerniaka należy wyciąć guza w całości i wysłać do badania histopatologicznego. W zależności od głębokości
naciekania nowotworu wyznacza się dalsze postępowanie polegające na ocenie, czy dany nowotwór
powoduje przerzuty.
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Profilaktyka
Największe znaczenie w zapobieganiu nowotworom skóry ma świadomość Pacjentów co do ryzyka ich
występowania. Podstawowym działaniem na korzyść zdrowia skóry jest odpowiednie i przede wszystkim
bezpieczne korzystanie ze słońca. Należy unikać wychodzenia na słońce bez zabezpieczenia w godzinach
największego nasłonecznienia, czyli między godziną 11 a 15. Trzeba pamiętać o stosowaniu odzieży
ochronnej, zarówno podczas spacerów, jak i podczas uprawiania sportów wodnych. Istotne znaczenie
odgrywa stosowanie kremów z filtrem ochronnym już około pól godziny przez wyjściem na słońce. Należy
wybierać filtry, które mają faktor przynajmniej 30. Preparaty ochronne powinno się aplikować na skórę
całego ciała, nie zapominając o powiekach, małżowinach usznych, czy skórze głowy u dzieci i mężczyzn.
Bloker promieni ultrafioletowych, nałożony jednorazowo chroni nas tylko przez 2-3 godziny i jest zmywany
podczas kąpieli w wodzie. Ogromne znaczenie ma ochrona przeciwsłoneczna skóry u dzieci, które nie
powinny być wystawiane na słońce w nadmiarze.
Nowotwory skóry można zaobserwować gołym okiem. Kluczowym działaniem profilaktycznym jest
obserwacja swojej skóry i regularne kontrole znamion barwnikowych popularnie zwanych pieprzykami
w gabinetach dermatologicznych. Specjalista chorób skóry - za pomocą urządzenia powiększającego dermatoskopu, jest w stanie sprawdzić wszystkie podejrzane zmiany chorobowe i wychwycić te ogniska,
które stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Kontrole stanu skóry powinny odbywać się przynajmniej
jeden raz do roku, a w przypadku, gdy Pacjent zaobserwuje zmiany chorobowe na skórze, które budzą
niepokój, należy niezwłocznie udać się do dermatologa.
Olivia Komorowska, MD, PhD
Department of Dermatology, Venereology and Allergology - Medical University of Gdansk
CLINICA DERMATOLOGICA ul. Skłodowskiej-Curie 3
DERMEDICA Aleja Zwycięstwa 52

Dermatoskop - urządzenie służące do badania
znamion barwnikowych
Czerniak złośliwy
- obraz w badaniu
dermatoskopowym

Znamię barwnikowe
prawidłowe - obraz w badaniu
dermatoskopowym skóry

Znamię barwnikowe
prawidłowe - obraz w badaniu
dermatoskopowym - powiększenie
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Wady wzroku w XXI wieku

to jeden z najmniejszych narządów
człowieka. Pomimo swoich niewielkich
rozmiarów - masy zaledwie 7g, długości
23-24mm i objętości 6,5 cm³ odgrywa
bardzo ważną rolę w naszym organizmie.
Jest narządem zmysłów, odbierającym
bodźce świetlne i przesyłającym je do
mózgu, który przetwarza je na obraz.
Należy pamiętać, że ten narząd, jak każdy
inny, nie jest idealny. Wraz z rozwojem
i starzeniem się organizmu może nabyć
wielu schorzeń.
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Wady wzroku
Wady wzroku, inaczej wady refrakcji, są powszechnym problemem dotykającym około 80% społeczeństwa.
Najczęstszymi ich powodami są nieprawidłowości w budowie tkanek oka. Aparat wzroku o zaburzonej
anatomii jest niemiarowy, nie skupia wiązki promieni świetlnych przechodzących przez struktury oka
w odpowiednim miejscu na siatkówce, co skutkuje powstawaniem nieprawidłowego obrazu. Elementy
wchodzące w skład aparatu optycznego oka to rogówka, soczewka i ciało szkliste. Najczęstszą etiologią wad
wzroku są odchylenia w budowie tych struktur.
Nadwzroczność (hyperopia) to jedna z najczęściej występujących wad wzroku. Powodami nadwzroczności
są zbyt mała długość osiowa gałki ocznej, a także odchylenia w rozmiarach soczewki bądź rogówki. Objawia
się zamglonym widzeniem, głównie z bliska oraz z daleka. Należy pamiętać o istnieniu nadwzroczności
fizjologicznej, która dotyczy dzieci, a zmniejsza się wraz ze wzrostem gałki ocznej. Nadwzroczność u osób
młodych jest rzadko wykrywana. Nieduża hyperopia jest przez osoby młode kompensowana napięciem
akomodacji. Ostrość wzroku jest wtedy pełna, jednak po czasie pojawiają się bóle oczu, ich zmęczenie,
łzawienie, bóle głowy, czy zez u dzieci. Z taki objawami młodzi nadwzroczni pacjenci najczęściej trafiają
do okulisty, który pierwszy raz rozpoznaje im wadę wzroku. Nadwzroczność korygujemy soczewkami
skupiającymi, tzw. Plusami (+).
Gdy nasza gałka oczna jest za długa w wymiarze osiowym, mamy do czynienia z krótkowzrocznością
(myopią). W jej etiologii upatruje się także patologie w budowie soczewki czy rogówki. Zamglone widzenie
do dali, pogorszenie widzenia o zmierzchu i w nocy, mrużenie oczu przy patrzeniu do dali, czy czołowe bóle
głowy to syndromy krótkowzroczności. W leczeniu myopii stosujemy soczewki rozpraszające – minusowe
(-). Oko krótkowzroczne jest narażone na wiele patologii. Zwiększony wymiar gałki ocznej powoduje
rozciągnięcie i rozrzedzenie jej struktur, zwłaszcza siatkówki. Osoby z wysoką krótkowzrocznością (>-6.0
Dioptrii) są w grupie ryzyka chorób takich jak otwory, przedarcia, odwarstwienia siatkówki czy patologie
plamki, które późno rozpoznane, czy nie leczone mogą prowadzić do ślepoty.
Astygmatyzm, inaczej niezborność to częsta wada wzroku, która może towarzyszyć myopii czy hyperopii,
ale też występować samodzielnie. Jej powodem jest zaburzona symetria obrotowa oka. Elementy optyczne
oka niezbornego, tj. rogówka czy soczewka nie są idealnie symetryczne względem jego osi, co skutkuje
nieostrym widzeniem w pewnych obszarach obrazu. Pacjenci z astygmatyzmem zgłaszają zamglone
widzenie do dali i bliży, różnice w grubości czy ostrości linii pionowych w stosunku do poziomych. Mogą
pojawiać się także bóle głowy oraz mrużenie oczu w celu uzyskania ostrzejszego obrazu. Astygmatyzm
koryguje się soczewkami cylindrycznymi o odpowiedniej mocy, a także ustawionymi w odpowiedniej osi.
Dobór parametrów soczewki cylindrycznej jest indywidualny dla każdego Pacjenta. Wykorzystuje się do
tego specjalistyczny sprzęt i wykonuje odpowiednie testy diagnostyczne.
Kolejną wadą wzroku jest starczowzroczność (presbyopia). Zaczyna się po 40. roku życia i związana
jest z fizjologicznym starzeniem się naszego organizmu. Nasze soczewki wraz z wiekiem zmieniają
swoją strukturę i tracą zdolność akomodacji. Pojawia się wtedy potrzeba noszenia okularów do czytania.
U osób z nadwzrocznością ujawnia się ona wcześniej, z krótkowzrocznością – później. Starczowzroczność
korygujemy soczewkami skupiającymi – Plusami. Okulary te jednak zakłócają widzenie do dali. Dobrym
rozwiązaniem dla presbyopa są okulary dwuogniskowe – z dwiema mocami optycznymi, pozwalającymi
korygować starczowzroczność, jak i wadę do dali. Komfortowym wyborem są także okulary progresywne,
wieloogniskowe. Uwzględniają one odległości pośrednie, takie jak ekran komputera czy deska rozdzielcza w
aucie. Pozwalają zastąpić kilka par okularów, jedną. Mają jednak swoje wady i zalety. Zaletą jest ostre widzenie
na każdej odległości. Wadą - obraz widzenia w strefie pośredniej. Pacjent musi także nauczyć się patrzenia
przez okulary progresywne. Okres adaptacji wynosi około trzy miesięce. Dla tych osób, które nie tolerują
okularów wieloogniskowych, dobrym rozwiązaniem są tzw. okulary biurowe – okulary dwuogniskowe
umożliwiające dobre widzenie z bliska oraz z odległości pośrednich, rozszerzonych nawet do 2-3 m.
Nie korygują wady do dali, jednak mają szersze pole widzenia niż okulary progresywne.
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Współczesne
metody korekcji
wad wzroku
Istnieje wiele metod korekcji wad wzroku. Od tej najstarszej –
okularowej, po najnowocześniejszą laserową. Wybór zależy nie tylko
od Pacjenta, ale także od kondycji jego oczu. Okulary są najstarszym
i najpowszechniejszym sposobem korekcji. Już w starożytności
udowodniono, że przez szkiełko umieszczone bezpośrednio przed
okiem widzi się lepiej. Okulary w Europie pojawiły się w XVI wieku.
Na przestrzeni stuleci stały się modne, a dzisiaj są noszone często
tylko dla osiągnięcia walorów estetycznych. Obecnie istnieje wiele
rodzajów soczewek okularowych, dokładnie korygujących niemal
każdą wadę wzroku.
Ogromną konkurencją dla okularów stały się soczewki kontaktowe.
Ich historia sięga także XVI wieku, jednak ich prototypy pojawiły się
dopiero w latach 30. XX wieku. Soczewki kontaktowe to korekcja
zakładana bezpośrednio na rogówkę (soczewki nagałkowe). Niestety
nie każdy może je nosić. Istnieje wiele przeciwwskazań do ich
stosowania. Są to między innymi patologie rogówki, czy procesy
zapalne struktur oka. Ważne jest, aby pierwszy dobór tego typu
korekcji wykonać w gabinecie okulistycznym, czy u przeszkolonego
optometrysty. Nosząc soczewki kontaktowe należy pamiętać
o przestrzeganiu zasad higieny, gdyż brak sterylności może prowadzić
do poważnych konsekwencji – zapaleń rogówki, niegojących się
owrzodzeń rogówki, czy jej perforacji, a leczenie tych schorzeń
nierzadko może skończyć się przeszczepem rogówki. Sterylnie
i prawidłowo użytkowane soczewki nie powinny stanowić zagrożenia
dla naszych oczu. Są dobrym rozwiązaniem dla osób uprawiających
sport, aktywnie żyjących, dla których noszenie okularów sprawia
trudność.
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Nowoczesną metodą korekcji wad wzroku w dzisiejszych czasach
stała się laserowa korekcja wzroku. Metoda ta mimo, że nie jest
już tak młoda, wciąż budzi wiele kontrowersji. Laserowa chirurgia
refrakcyjna rozwinęła się w latach 90. XX wieku i proces ten trwa
do teraz. Do wyboru jest kilka metod, w zastosowaniu których
używa się wiele typów laserów. Znane są metody LASIK, Epi-LASIK,
Femto-LASIK, Wavefront, PRK, LASEK, iLASIK i innych. Istotą zabiegu
refrakcyjnego jest zmiana kształtu rogówki za pomocą lasera tak, aby
uzyskać prawidłowe ogniskowanie światła na siatkówce. Procedury
te dzielimy na powierzchowne i głębokie. Metody powierzchowne
polegają na usunięciu nabłonka rogówki, który ulega naturalnej
odbudowie po zabiegu. W metodach głębokich (np. LASIK) ze zrębu
rogówki wytwarza się płatek o odpowiednim kształcie, który później
ulega zrośnięciu i wygojeniu. W zależności od wyboru lasera i metody
zabiegi refrakcyjne pozwalają pozbyć się krótkowzroczności nawet
do -13.0 D, nadwzroczności rzędu +6 D oraz astygmatyzmu do 7 D.
Dostępna jest już także korekcja starczowzroczności. Pacjent, który
zdecyduje się poddać chirurgii refrakcyjnej przechodzi szereg badań
kwalifikujących do zabiegu, m.in.: zbierany jest dokładny wywiad,
dotyczący także chorób ogólnych, przeprowadzana jest ocena
wielkości wady refrakcji (z rozszerzaniem źrenic), keratometria, pomiar
szerokości źrenic, czy fundoskopia. Po zakwalifikowaniu Pacjenta
pozostaje już przygotowanie do zabiegu. Sama procedura operacji
jest bardzo krótka i nie powinna być bolesna. Trwa kilka sekund,
a Pacjent odczuwa lekki dyskomfort w trakcie jak i po zabiegu.
Rekonwalescencja pooperacyjna jest także błyskawiczna. Większość
Pacjentów wraca do pracy na drugi dzień.
Tylko w nielicznych przypadkach, w zależności od rodzaju i wielkości
wady, konieczny jest kilkudniowy oszczędny tryb życia. Obecne
metody laserowej korekcji wzroku pozwalają wyeliminować wadę
prawie do zera, bez ponownego narastanie wady. Należy pamiętać
jednak, że w przeciwności do lasera, naszego organizmu nie da się
zaprogramować. Pacjent musi mieć świadomość, iż wszystkiego nie
da się przewidzieć, a ryzyko wystąpienia powikłań, nawrotu wady czy
pojawienia się nowej, a także niemożności pozbycia się jej całkowicie,
istnieje zawsze. Zdarza się to u nielicznej grupy Pacjentów. W dobie
dzisiejszej techniki, efekty laserowej korekcji wzroku są coraz bardziej
zdumiewające i zadowalające.

Lek. med. Olimpia Zacharek
Katedra i Klinika Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
olimpiazacharek@gumed.edu.pl
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C-Eye® to innowacyjny system wykorzystujący śledzenie ruchu gałek
ocznych, aby umożliwić komunikację, wesprzeć diagnozę i rehabilitację
osób po urazach, udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych ciężkich
stanach neurologicznych.
Jak ocenić stan świadomości Pacjenta, który nie mówi, nie porusza kończynami,
ani nawet nie jest w stanie posługiwać się mimiką?
Często jedyną możliwością jest obserwowanie oczu Pacjenta – dzięki analizie ruchów gałek ocznych otwiera
się kanał komunikacyjny, który nie tylko pozwoli Pacjentowi na wyrażenie swoich potrzeb, ale przede
wszystkim umożliwi przeprowadzenie zobiektywizowanej oceny stanu świadomości, jak również umożliwi
prowadzenie terapii poznawczej poprzez wykonywanie różnego rodzaju zadań, których rozwiązywanie
ćwiczy, stymuluje mózg.
Pozwala na to właśnie C-Eye, którego nazwa pochodzi od ang. Consciousness Eye – „oko świadomości”.
System C-Eye został opracowany i jest produkowany przez gdańską firmę AssisTech Sp. z o.o., która
z powodzeniem już od 3 lat wdraża swoje rozwiązanie zarówno do szpitali, klinik rehabilitacyjnych, ZOLi, jak
również do domów Pacjentów. Wersja profesjonalna systemu C-Eye jest wykorzystywana m.in. w tzw. Klinice
Budzik dla Dorosłych przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, czy w Collegium Medicum
w Bydgoszczy, jako narzędzie do terapii logopedycznej i poznawczej Pacjentów. Oprócz placówek
publicznych C-Eye funkcjonuje również w wielu prywatnych ośrodkach rehabilitacji neurologicznej.

Zasada działania

Urządzenie składa się z kamery na podczerwień wbudowanej w specjalistyczny komputer z monitorem
i programu komputerowego, który pozwala określić miejsce, na które dokładnie patrzy Pacjent. Na ekranie
wyświetlają się ikony, zdjęcia lub zapisane zdania. Żeby wybrać jedno z nich, Pacjent musi przez określony czas
(np. 2 s) skupić wzrok na danym obrazku. Tylko tyle? Aż tyle. Dla osób z uszkodzeniem mózgu to początkowo
wielki wysiłek. Ale dzięki temu mogą się rehabilitować i co bardzo ważne – komunikować się ze światem.
Podczas ćwiczeń Pacjent proszony jest o zaznaczenie wzrokiem wybranej odpowiedzi na zadane pytanie. Żeby
mieć pewność, że celowo wybrał daną ilustrację bądź zdanie, terapeuta przestawia kolejność wyświetlanych
treści i ponownie powtarza polecenie. Pobudzany w ten sposób mózg zaczyna pracować. Konsekwencją
jest odblokowanie uśpionych do tej pory ośrodków lub budowanie nowych połączeń odpowiedzialnych za
poszczególne funkcje w mózgu, w tym za wzrok i słuch, mówienie (lub mowę) i poznawanie.
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Nieinwazyjna stymulacja mózgu…

przez oko

ZDROWIE

57

- Niećwiczona ręka czy noga przestaje działać. Tak samo jest z mózgiem - tłumaczy dr Agnieszka
Kwiatkowska z Centrum Neurorehabilitacji Epimigren w Osielsku. Tkanka nerwowa tworząca mózg jest
niezwykle plastyczna. Komórki nerwowe mogą tworzyć nowe połączenia, które pozwalają przejąć funkcje
uszkodzonych obszarów. Warunkiem jest ich odpowiednie systematyczne pobudzanie. Tymczasem pacjenci
w tzw. stanie UWS (stan niereaktywnego czuwania), którzy są przytomni, ale z powodu braku kontaktu – są
uważani za osoby nieświadome – latami pozostawieni są w bezczynności. – Zamartwiają się tylko losem
swoim i bliskich. Praca z C-Eye skutecznie ich pobudza. Systematycznie prowadzona rehabilitacja może
doprowadzić do odzyskania utraconych funkcji mózgu – tłumaczy specjalistka.

Według teorii darwinizmu neuronalnego G. Edelmana,
istnieje ciągła potrzeba stymulacji centralnego układu
nerwowego w celu zapobieżenia rozpadowi rzadko
używanych połączeń synaptycznych między komórkami
nerwowymi. Tak więc, C-Eye może być skutecznym
narzędziem rehabilitacji neurologicznej, które nie tylko
przyczyni się do zachowania istniejących połączeń
nerwowych, ale także wskutek stymulacji będzie
wspierał powstawanie nowych połączeń, a tym samym
zwiększenie sprawności intelektualnej osób, pracujących
z C-Eye na co dzień.

-Dzięki naszemu urządzeniu w wielu rodzinach nastąpiły rewolucyjne zmiany - mówi dr inż. Bartosz
Kunka, prezes AssisTech, i przytacza historię kobiety, która przez siedem lat żyła uznana za osobę w stanie
wegetatywnym. Jej mąż intuicyjnie czuł, że żona go rozumie i szukał metod dotarcia do niej. Kiedy trafili do
ośrodka pracującego z C-Eye, kobieta od razu nawiązała współpracę z urządzeniem i bezbłędnie wybierała
logiczne odpowiedzi. Okazało się, że jest w stu procentach świadoma, przez tyle lat cierpiąc na zespół
zamknięcia.

Od listopada 2017 r. AssisTech wspólnie ze specjalistami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
będzie rozwijać system mediContact przeznaczony do komunikacji wzrokowo-dotykowej w warunkach
oddziałów intensywnej terapii. Opracowany system ma znacząco usprawnić pozyskiwanie potrzebnych
informacji o pacjencie – np. dotyczących lokalizacji, czy nasilenia bólu, jak również przyczyni się do wzrostu
komfortu psychicznego i poczucia bezpieczeństwa Pacjentów przebywających w OIT.
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Firma AssisTech szuka również partnerów
do współpracy przy prowadzeniu badań
naukowych i klinicznych dla wprowadzanych
na rynek innowacyjnych rozwiązań.
AssisTech Sp. z o.o.
tel. 537 446 406,
kontakt@assistech.eu
www.assistech.eu

Zarząd
AssisTech

Bartosz Kunka

Robert Kosikowski

WSPÓLNIE PRZYWRACAMY
Rozmowa z Radosławem Jarmułą, przedsiębiorcą, właścicielem firmy ALPHA BIO POLSKA
dystrybuującej implanty stomatologiczne oraz Aleksandrą Wierzbowską, Dyrektorem
Zarządzającym.
Rozmawia Jarosław Szycik
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UŚMIECHY PACJENTOM
Panie Radosławie, od 20 lat buduje Pan grupę dobrze prosperujących firm działających w różnych
branżach, m.in. w szeroko rozumianej branży medycznej. Jak to się stało, że wybrał Pan drogę
przedsiębiorcy?

Patrząc z perspektywy czasu mogę wymienić dwa powody.
Po pierwsze 20 lat temu, jako student uczelni ekonomicznej miałem do wyboru dwie drogi - mogłem zacząć
swoją karierę zawodową, jak większość moich rówieśników, pracując w korporacji, albo od początku budować
własną firmę, czyli pracować dla siebie i jak najszybciej zapewnić sobie wolność i niezależność, również finansową.
Wybrałem tę drugą drogę.
Po drugie w biznesie od zawsze najbardziej fascynowały mnie firmy rodzinne, które stopniowo, pokolenie
po pokoleniu budowały swoją pozycję rynkową, często kierując się własnym kodeksem wartości. Dla mnie
przedsiębiorczość, budowanie biznesu to gra zespołowa - soliści, indywidualiści mają małe szanse na osiągnięcie
sukcesu. A najbardziej stabilny, trwały zespół można budować w oparciu o rodzinę i przyjaciół. Ja miałem
przyjemność i przywilej budować swoją pierwszą firmę w gronie moich najbliższych przyjaciół, którzy zresztą
współpracują ze mną do tej pory.
I właśnie dzięki mojemu zespołowi udało mi się wytrwać w procesie budowy mojej firmy przez pierwsze 5 lat,
czyli w okresie, kiedy najwięcej początkujących przedsiębiorców poddaje się i kończy swoją przygodę z biznesem.

Od 7 lat do portfela posiadanych przez Pana firm należy również firma dystrybuująca implanty
stomatologiczne Alpha Bio Polska. Skąd zainteresowanie właśnie implantami?

Przez wiele lat myślałem o zaangażowaniu się w sektor medyczny. Czekałem cierpliwie na okazję. Firma
dystrybuująca implanty stomatologiczne stanowiła doskonałe uzupełnienie portfela spółek z sektora finansowego
i sektora nieruchomości, które w tamtym czasie posiadałem. Patrząc na doświadczenia innych krajów europejskich
przewidywałem, że leczenie implantologiczne w Polsce okres prawdziwego rozkwitu ma jeszcze przed sobą.
Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że moje przewidywania okazały się słuszne.
Nie bez znaczenia był również fakt, że klinika stomatologiczna to także mała firma, najczęściej rodzinna, prowadzona
przez małżeństwa, rodziców z dziećmi, rodzeństwo. Znam przykłady klinik, w których zaczyna już pracować
trzecie pokolenie lekarzy. Jak mówiłem wcześniej, idea rodzinnego biznesu jest mi bardzo bliska i świadomość, że
będę często współpracował z osobami o podobnych wartościach biznesowych stanowiła dodatkową motywację.
Jednocześnie szybko przekonałem się, również na przykładzie doświadczeń członków mojej własnej rodziny,
w jakim stopniu leczenie implantologiczne może odmienić życie ludzi. Jak dużą zmianę w życiu człowieka, który
właśnie przeżywa "trzecią" młodość daje odzyskanie, często po wielu latach "stałych zębów". Wielokrotnie miałem
okazję obserwować, jak u takich osób wraca poczucie bezpieczeństwa, radość życia, ale także komfort i swoboda
w relacjach towarzyskich. Moim zdaniem leczenie implantologiczne oddaje ludziom coś więcej, niż tylko uśmiech
i możliwość jedzenia wszystkiego, na co mają ochotę - bardzo często też zwraca im własne poczucie godności.
Jako dystrybutor implantów stomatologicznych dokładamy do tego swoją cegiełkę. I jestem z tego dumny.
Bardzo się cieszę, że istnieją takie organizacje jak Fundacja VIVADENTAL, która wykorzystuje leczenie
implantologiczne, aby przywracać, zdrowie i uśmiech dzieciom, które zmagają się z problemem oligodoncji.
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Każdy przedsiębiorca codziennie podejmuje wiele decyzji. Którą z decyzji
biznesowych, podjętych w ciągu tych ostatnich 20 lat uważa Pan za
najważniejszą?

Przedsiębiorca, którego firma zaczyna coraz szybciej się rozwijać, wcześniej czy później
staje przed dużym wyzwaniem - potrzebuje doświadczonego menadżera, który pomoże
mu zarządzać biznesem na poziomie operacyjnym, który zacznie z sukcesem wdrażać
w praktyce wizję rozwoju zaproponowaną przez właściciela.
I na tym etapie najczęściej najłatwiej o błąd, ponieważ można postawić na niewłaściwego
człowieka. Ja też się tego błędu nie ustrzegłem. Kilka razy zdarzyło mi się zatrudniać
menadżerów, którzy posiadali bogate doświadczenie z zakresu zarządzania, tylko
zdobyte w dużych korporacjach. Dość drogo kosztowała mnie lekcja, dzięki której
nauczyłem się, że doświadczenie zdobyte w dużej korporacji niekoniecznie przydaje się
do prowadzenia średniej, rozwijającej się firmy rodzinnej. To tak, jakby kierowcę TIR-a
zatrudnić do prowadzenia samochodów rajdowych - niby zasady prowadzenia pojazdu
te same, ale trudno oczekiwać spektakularnego sukcesu. Inna specyfika jazdy.
Dlatego po wielu latach doświadczeń, zamiast rekrutować kolejnego menadżera do
zarządzania ALPHA BIO POLSKA, postanowiłem zmienić strategię i od początku
sobie takiego menadżera wyszkolić. A ponieważ, jak już powiedziałem wcześniej,
marzyłem o biznesie prawdziwie rodzinnym, wybrałem moją siostrę Aleksandrę.
Moja Siostra skończyła wyższe studia ekonomiczne i jednocześnie doskonale
znała moją filozofię biznesową, ponieważ w okresie tych studiów cały czas
pracowała ze mną na pełen etat. Po przejściu specjalnie przygotowanego,
rocznego szkolenia, przygotowującego do roli Dyrektora Zarządzającego
ALPHA BIO POLSKA, Aleksandra objęła tę funkcję. Czas pokazuje, że
była to bardzo dobra decyzja. A dla mnie osobiście najważniejsza,
jaką do tej pory podjąłem.

Pani Aleksandro, lekarz stomatolog to wymagający partner,
również rynek implantów stomatologicznych staje się
coraz bardziej konkurencyjny w Polsce, ponieważ cały czas
pojawiają się nowe systemy implantologiczne. W jaki sposób
budują Państwo pozycję rynkową ALPHA BIO POLSKA?
Rzeczywiście, co roku poszerza się gama systemów implantologicznych
dostępnych w naszym kraju. System implantologiczny, który jako ALPHA
BIO POLSKA mamy przyjemność proponować polskim stomatologom,
a za ich pośrednictwem Pacjentom, to izraelski system ALPHA BIO TEC,
o potwierdzonej skuteczności w polskich realiach, bo pierwsze implanty
ALPHA BIO wszczepiono w Polsce już 25 lat temu. Wielu stomatologów,
z którymi współpracujemy, wybrało nasz system przede wszystkim
ze względu na tę potwierdzoną skuteczność, ale też ze względu na
jego prostotę, której przykładem jest m.in. to, że dla wszystkich linii
implantów mamy tylko dwie platformy protetyczne. Nie bez znaczenia
dla współpracujących z nami lekarzy jest również fakt, że ze względu
na swoje zaawansowanie technologiczne, implanty ALPHA BIO TEC
zapewniają wysoką stabilizację pierwotną.
Jednocześnie chciałam powiedzieć, że wielu naszych konkurentów
również proponuje bardzo dobre, bezpieczne dla Pacjenta systemy
implantologiczne. Jak powiedział mój brat Radosław, w Polsce,
w porównaniu np. do Izraela, czy naszych zachodnich sąsiadów, czyli
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Niemiec, leczenie implantologiczne nadal jest stosunkowo mało popularne. Mamy jeszcze bardzo dużo do
zrobienia, przede wszystkim na płaszczyźnie edukowania Polaków z dużymi ubytkami zębowymi, pokazania
im, jaką zmianę jakościową w ich życiu mogą dać "trzecie stałe zęby", jak niektórzy nazywają końcowy rezultat
leczenia implantologicznego.
Dlatego za klucz do wzmacniania pozycji rynkowej ALPHA BIO POLSKA uważam pomoc lekarzom w dotarciu do
Pacjentów wymagających leczenia implantologicznego oraz pomoc w przekonaniu tych Pacjentów do wyboru
właśnie tej metody leczenia, np. dzięki specjalnym materiałom edukacyjnym.
Nad tym aktualnie pracujemy.

Na co może liczyć lekarz stomatolog, który chciałby nawiązać współpracę
z ALPHA BIO POLSKA?

Po pierwsze na współpracę z profesjonalnym i zaangażowanym zespołem,
którego głównym celem jest udzielenie skutecznej pomocy naszemu
partnerowi w nawet najbardziej nietypowych sytuacjach. Jak Pan wcześniej
wspomniał, lekarz stomatolog to wymagający partner i z naszych doświadczeń
wynika, że to jest prawda. Dlatego wysoka jakość obsługi, dostępność wszystkich
produktów, zaangażowanie przedstawicieli regionalnych to zaledwie podstawa
dobrej współpracy pomiędzy kliniką stomatologiczną a dostawcą systemu
implantologicznego.
My chcemy i możemy zaproponować dużo więcej.

Aby leczyć Pacjentów, najpierw trzeba ich mieć. Dlatego ponad
dwa lata temu mój brat Radosław zaprosił do współpracy
doświadczonych ekspertów. Ci eksperci we współpracy
z wybranymi, współpracującymi z nami klinikami opracowali
i przetestowali w praktyce zestaw biznesowych rozwiązań, które
pozwalają w bardziej efektywny sposób zarządzać praktyką
stomatologiczną oraz pozyskiwać więcej Pacjentów. Warto
zauważyć, że pomagamy naszym klientom pozyskać Pacjentów
nie tylko na leczenie implantologiczne, ale również na inne
zabiegi stomatologiczne.
Współpraca z naszymi ekspertami cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
ze strony współpracujących z nami klinik i przynosi konkretne oraz mierzalne
rezultaty.
Brat nauczył mnie również, że jednym z podstawowych warunków sukcesu
w biznesie jest nieustanny dialog z klientami. Bardzo ciekawą i efektywną formułą
prowadzenia takiego dialogu są oczywiście spotkania grupowe. Dlatego
w pierwszej połowie bieżącego roku zorganizowaliśmy serię regionalnych
konferencji, podczas których nasi konsultanci demonstrują współpracującym
z nami lekarzom mało znane, praktyczne możliwości wykorzystania naszego
systemu implantologicznego. Ale nie tylko. Na konferencjach prezentujemy
również wspomniane wcześniej rozwiązania biznesowe wspierające rozwój
i bieżące działanie kliniki stomatologicznej.
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Naszymi czytelnikami są również młodzi lekarze stomatolodzy, którzy dopiero zaczynają rozwijać
swoje praktyki. Jakiej rady mogliby Państwo im udzielić, patrząc z perspektywy przedsiębiorcy?

Radosław Jarmuła:
Zawsze podziwiałem lekarzy. 6 lat studiów, potem
kilkuletnia specjalizacja, nieustanne doskonalenie
umiejętności zawodowych na licznych, specjalistycznych
kursach. Ciągły, zawodowy rozwój, zarówno na
krótkich weekendowych kursach, czy w trakcie tak
kompleksowych programów, jak prestiżowe Practiculum
Implantologii organizowane przez VIVADENTAL. A to
wszystko, aby zdobyć wszechstronną wiedzę dotyczącą
tego, jak funkcjonuje organizm człowieka. Wiedzę
niezbędną do tego, aby skutecznie pomagać innym.
Przez analogię mogę powiedzieć, że każda firma, także
klinika stomatologiczna, to również taki samodzielny
"organizm" biznesowy. I warto, aby młody stomatolog
poznał reguły, według których ten "organizm"
funkcjonuje, uczestnicząc w szkoleniach z zarządzania
praktyką stomatologiczną. To wiele ułatwia i pozwala
zaoszczędzić dużo czasu i niepotrzebnych stresów.
Współpracujący z ALPHA BIO POLSKA stomatolodzy już
o tym wiedzą.

Aleksandra Wierzbowska:
Z naszych doświadczeń wynika, że warto, aby młodzi
lekarze stomatolodzy wysłali komunikat do swoich
lokalnych społeczności: "jesteśmy, działamy, możemy
wam skutecznie pomóc". A najskuteczniejszym
narzędziem, aby taki komunikat wysłać obecnie jest
Internet. Do potencjalnych Pacjentów można dotrzeć
dzięki portalom takim jak Znany Lekarz, z czego korzysta
wielu młodych lekarzy. Istnieją jednak też skuteczniejsze
metody, np. z wykorzystaniem popularnego Facebooka.
Problem w tym, a może właśnie szansa, że nadal bardzo
niewielu lekarzy właściwie go wykorzystuje oraz wie,
jak to zrobić. Dlatego na organizowanych przez ALPHA
BIO POLSKA warsztatach "Stomatolog w Internecie"
nasi eksperci pokazują zestaw prostych i skutecznych
działań, które pozwalają zaistnieć młodemu lekarzowi
w Internecie. Szczegółowe informacje zainteresowani
mogą przeczytać na naszej stronie internetowej
www.alphabio.pl
Dziękujemy za rozmowę.
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Szkolić chińskich lekarzy, leczyć chińskich Pacjentów, prowadzić wspólne projekty R&D

Vivadental w perspektywie

Jedwabnego Szlaku
Chiny to trzecie co do wielkości państwo świata, większe nie tylko od Polski (30 razy), ale także
od Australii i od całej Unii Europejskiej. To zarazem państwo najludniejsze, zamieszkiwane
przez ponad 1,3 mld ludzi, co stanowi blisko 20% populacji światowej, o gęstości zaludnienia
na km2 – 134 osoby (80 miejsce na świecie), choć należące do Chin Makau ma najwyższy
wskaźnik 21224 osoby, Polska 124 osoby – 90 miejsce. Korzenie chińskiej cywilizacji sięgają
1700 lat p.n.e., kiedy za dynastii Shang stosowano już pismo i produkowano wyroby z brązu.
Chiny dla świata zostały odkryte w XIII wieku przez weneckiego podróżnika Marco Polo,
chociaż już od III wieku p.n.e. istniał kontakt z cywilizacją europejską, znany jako droga
handlowa, która zachowała nazwę do naszych czasów jako Jedwabny Szlak. Dzisiaj Chiny to
potęga gospodarcza zajmująca pierwsze miejsce pod względem PKB realnego, która rozwija
się od 1949 roku, od proklamowania przez Mao Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej.
Unikalne zestawienie, komunistyczna gospodarka i… sukcesy.
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Wywiad z Filipem Szycikiem - Dyrektorem Działu R&D Vivadental
rozmawia Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk
MSK. Zacznę od początku. Chiny to drugi koniec świata, jak wygląda podróż?
FS. Z Gdańska… w sumie nie jest tak daleko. Najpierw godzina do Kopenhagi, krótka przerwa, potem „tylko”
11 godzin do samego Szanghaju i ponad 8 tysięcy kilometrów, lecąc łukiem po północnej Rosji na wysokości
bliskiej 11000 metrów. Lotnisko w Szanghaju jest ogromne. Cały kwadrans zajęło, zanim po wylądowaniu
dojechaliśmy do rękawa, którym udaliśmy się do odprawy paszportowej. Długa kolejka, kontrola wizowa,
zdjęcia i kwit do podstemplowania w hotelu, bez którego trudno byłoby wyjechać, więc ważny jak paszport.
W Chinach funkcjonuje obowiązek meldunkowy, wykonuje go hotel, jeśli nie, trzeba to zrobić samemu
w ciągu doby. Podobnie przy wynajmie mieszkania, tu mamy dwa tygodnie, aby pobyt zgłosić na Policji.
Od razu to sprawdziliśmy, bo mamy tutaj większe plany. Wszystko jest doskonale skomunikowane
i zorganizowane. Wszechogarniający porządek budzi respekt.

Polska delegacja na
8. Konferencję China
Medical Citi

MSK. Większość firm stomatologicznych mających aspiracje na internacjonalizację swoich usług, koncentruje
swoje zaangażowanie na kierunku skandynawskim, brytyjskim, niemieckim, niektóre także na rosyjskim.
Generalnie raczej ograniczają się one do Europy. Vivadental w Chinach... to musi budzić ciekawość. Dlaczego
właśnie tam?
FS. Prowadzimy coraz szerszą działalność i od początku nie ograniczamy jej
jedynie do leczenia Pacjentów, chociaż to właśnie im dedykujemy wszelkie
innowacje technologiczne. Ośrodek edukacyjny i naukowo-badawczy, to obszary
perspektywiczne, systematycznie przez nas rozwijane, które na obecnym poziomie
obligują do współpracy międzynarodowej. Transfer wiedzy i nowoczesnych
technologii, wymiana doświadczeń, odgrywa w każdej organizacji kluczową rolę,
daje szansę na szybszy rozwój. Od kilku lat prowadzimy przygotowania do wejścia
na rynek dalekowschodni, niezwykły pod każdym niemal względem. Skrupulatnie
zbieramy
dane,
przeprowadzamy
typologię
partnerów, obserwujemy rozwój gospodarczy na
niespotykaną skalę. Przyznam, że bez większego
trudu odnajdujemy wiele wspólnego z naszymi
zamierzeniami. Pierwsze kontakty mamy już za sobą.
Ale najważniejsze przed nami. Jest bardzo obiecująco.
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MSK. Jaki więc był cel Waszej wizyty?
FS. Głównym celem naszej wizyty był udział w 8. Konferencji China Medical Citi w Taizhou
pod Szanghajem, a przy okazji rozmowy o szkoleniach chińskich lekarzy dentystów
w implantologii stomatologicznej. Pojechaliśmy na zaproszenie strony chińskiej, a wyjazd
nasz został profesjonalnie zorganizowany przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.
Chiny poszukują dziś nowych technologii i nowych obszarów wiedzy, a także partnerów.
My zaś mamy do zaoferowania nie tylko zaawansowaną edukację, ale także współpracę
w prowadzonych przez nas badaniach naukowych. Są tutaj inwestorzy gotowi podejmować
ryzyko prowadzenia takich prac i ich komercjalizacji. Trzeba do nich dotrzeć, rozmawiać,
zrozumieć się. Nie jest tak daleko, bo zajmuje tyle czasu, ile podróż osobowym z Gdańska do
Zakopanego. Zresztą chińska kolej, to dopiero jest ciekawy temat. W podobnym czasie, tj. ok.
10 godzin, superszybki pociąg pokonuje trasę 2300 km z Pekinu do Kantonu. Ale wracając do
tematu - znaleźliśmy zupełnie nowe inspiracje dla naszej działalności i skojarzenia naszych
planów strategicznych związanych głównie z edukacją i badaniami.

MSK. China Medical Citi …
FS. To chińskie miasto medyczne, przedsięwzięcie o niewyobrażalnej skali. Obejmuje obszar
30 kilometrów kwadratowych. To gigantyczny inkubator, który od roku 2010 przyciągnął
ponad 700 firm z branży medycznej, w tym takich potentatów jak Takeda, AstraZeneca czy
Boehringer-Ingelheim. Firmy lokują tu swoją produkcję i komercjalizują badania naukowe.
CMC podzielone jest na strefy: badań i rozwoju, produkcji, opieki zdrowotnej, edukacji, wystaw
i handlu oraz obszar administracji i życia. Nas najbardziej interesowała strefa edukacji oraz
BiR, w tym zaawansowane technologicznie przyrządy medyczne, a także kontakt z bankiem
komórek macierzystych Beike Biotech Co. Jest to związane z rozwojem jednego z wiodących
kierunków naszych badań naukowych w zakresie komórek macierzystych, z czym wiążemy
wielkie nadzieje, upatrując odpowiedzi na wiele pytań związanych z oligodoncją.
A bank zajmuje się między innymi symulacją wzrostu własnych komórek macierzystych
Pacjenta. Przypomnę, że w ubiegłym roku wykonaliśmy pierwszy w Polsce i drugi na świecie
przeszczep komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu
rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy. Zorganizowaliśmy też kongres naukowy Viva Health
Future, w którym udział wzięli lekarze specjaliści z wielu dziedzin medycyny, wykorzystujący
komórki macierzyste w terapii Pacjentów. Chcemy eksplorować ten obszar w projektach
naukowo-badawczych, mając ku temu korzystny grunt i obiecującą perspektywę.
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Filip Szycik w foyer China Medical Citi

Filip Szycik w towarzystwie koleżanek
z firmy z Shenzhen
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MSK. Czy wymieniona przez Pana firma byłaby godnym zaufania, wartościowym partnerem?
FS. Myślę, że tak. Beike Biotech to chyba jedna z najbardziej doświadczonych firm na świecie,
operujących w dziedzinie komórek macierzystych, będąca wspólnym przedsięwzięciem
Uniwersytetów w Pekinie i Hong-Kongu, funkcjonująca od roku 2005, ale mająca za
sobą już bogatą historię. Firma prowadzi 25 laboratoriów, które zajmują się badaniem
i przetwarzaniem komórek dla ponad 30 szpitali. Pozyskiwane są one z krwi pępowinowej,
krwi obwodowej oraz szpiku kostnego. W prowadzonych badaniach wykorzystuje
technologię IPSC, czyli Indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Jest to taki
typ pluripotencjalnych komórek macierzystych, które zostały uzyskane laboratoryjnie przez
wymuszenie ekspresji odpowiednich genów w tych komórkach z komórek niepluripotentnych.
W wyniku tego otrzymywane są stabilne linie komórkowe wszystkich rodzajów ludzkich
komórek, co daje znaczące możliwości wykorzystania nie tylko w badaniach chorób, również
takich jak oligodoncja, ale także w zakresie medycyny regeneracyjnej, czyli np. odbudowy
struktur kostnych. Wieloletnie obserwacje i doświadczenie w leczeniu przetworzonymi
komórkami macierzystymi chorób neurologicznych i naczyniowych, wypracowane protokoły
i kultura organizacyjna, a przede wszystkim otwartość na współpracę, to dla nas szansa na
utworzenie znaczącego, twórczego partnerstwa i transferu wiedzy.

MSK. Jak odbiera Pan Chiny w kontekście współpracy
międzynarodowej?
FS. Chińczycy są coraz bardziej zamożni, ilość dolarowych
milionerów już dawno przekroczyła milion, a liczba miliarderów
jest już większa niż w USA. Przemysł biomedyczny jest jednym z
siedmiu kluczowych dla chińskiej gospodarki. Tutaj, podobnie jak
w innych dziedzinach, gospodarka chińska staje się światowym
liderem, odchodząc od powszechnie znanego modelu kopiowania,
co widać na przykładzie chociażby ilości publikacji naukowych
albo patentów. Ale nie tylko.
Zewsząd słyszymy o chińskich sukcesach, w tym przeprowadzenia
pierwszego zabiegu w jamie ustnej przez robota, ale też projektów
nieco odległych od medycyny, takich jak podbój kosmosu,
badanie Księżyca, misja na Marsa, budowa tunelu pod Mount
Everest, projekt budowy kolei osiągającej prędkość 1000 km/godz.,
a później 4.000. Chiński pociąg już pobił rekord osiągając 575 km/
godz. Czy można więc mówić, że Chińczycy kopiują? Nie! Dzisiaj
to oni dyktują tempo rozwoju! I mają wielki potencjał. Widać go na
rynkach finansowych oraz inwestycyjnych na całym świecie. Gdzieś
muszą przecież ulokować zarobione pieniądze. Nie dziwi więc
w tych okolicznościach gotowość do inwestowania w nowoczesne
technologie w medycynie, która w Chinach ma olbrzymie
potrzeby. Tak więc zaproszenia do współpracy i tworzenie dla
niej dogodnych warunków, ułatwienia dla startu i działalności
nowych podmiotów, czego przykładem jest CMC, wydaje się być
czymś zupełnie naturalnym. Świadczy to o wielkim potencjale
i koncentracji na innowacjach, w których i my upatrujemy szansy na
rozwój. Jednak Chińczycy, nie tylko jako przedsiębiorcy, poszukują
nowych rynków zbytu, ale także jako konsumenci zainteresowani
są usługami w zakresie zaawansowanej medycyny, co otwiera
możliwości dla wschodzącej w naszym kraju branży turystyki
medycznej, także dla naszej dedykowanej platformy VivaVoyage.
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MSK. Czy to oznacza, że Vivadental będzie leczyć Chińczyków?
FS. Niewykluczone. W trakcie naszej wizyty nie szukaliśmy takich kontaktów, bo bardziej
nas interesowały możliwości szkolenia chińskich dentystów, a mimo to sami zainteresowani
zgłaszali się do nas. Jak się okazuje, Chińczycy masowo leczą się za granicą. Powodem są
nie tylko możliwości finansowe, ale przede wszystkim zapaść rodzimej służby zdrowia, która
„została” w blokach startowych przemian gospodarczych i obecnie znajduje się na etapie
reanimacji i szybkiej prywatyzacji. Przeznacza się na to olbrzymie pieniądze, ale dzisiaj
występuje gigantyczny brak dostępności do lekarzy, a wielomiesięczne kolejki, skłaniają tych,
których na to stać, do wyjazdów za granicę, do USA, Japonii, Korei Południowej, Tajlandii,
Indii, ale także do Europy.
Trzeba sobie zdać sprawę ze skali, bo tę grupę „podróżników po zdrowie” można szacować na
ok. 300 mln potencjalnych Pacjentów. Zapoznaliśmy się też z prognozami, według których
przyrost osób w wieku 65+ wyniesie do roku 2030 - 223 mln, ze 122 mln w roku 2012. Jak
widać, starzenie się społeczeństwa, to nie tylko problem Polski czy Europy. Takie jednak
warunki sprzyjają rozwojowi służby zdrowia, zarówno w dziedzinie turystyki medycznej,
jak i tworzenia na miejscu ośrodków zdrowia, czy szpitali, albo ośrodków edukacyjnych dla
lekarzy…

"Ścianka partnerów CMC"
- ponad 700 światowych liderów medycyny
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Makieta China Medical
Citi - 30 km.kw.
najnowocześniejszych
technologii

MSK. Pana osobista refleksja na temat Chin…
FS. Z wielką ciekawością oczekiwałem zetknięcia się z kulturą chińskiego społeczeństwa,
dziedziczącym filozofię Konfucjusza, która dziś wydaje się być źródłem chińskiego sukcesu.
Poczucie odpowiedzialności i użyteczności dla kraju i społeczeństwa, humanitarność
i prawość. Z góry ustalony porządek, nie negowany przez nikogo – zwierzchność, podległość
i równość. I to, co mi osobiście najbardziej imponuje – działanie bez oczekiwania czegokolwiek
w zamian. Muszę przyznać z prawdziwą satysfakcją, że duch Konfucjusza jest wszechobecny
w codziennym życiu zwykłych ludzi, z którymi się spotkaliśmy. Chińczycy są grzeczni,
uprzejmi i wiecznie uśmiechnięci, niezwykle uczynni i życzliwi. Niczym my Słowianie…
My sami posługujemy się jedną z jego mądrości, która doskonale charakteryzuje nasz system
szkoleniowy oparty o praktykę: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól
mi zrobić, a zrozumiem”. Cieszę się, że tak głęboko „są zaszyte” podstawy naszej działalności,
a fundamentalne imperatywy moralne konfucjanizmu, z kolei idealnie odzwierciedlają naszą
fundację, która dokładnie wpisała się w idee humanitarności i prawości poprzez spełnianie
swojej misji dla dobra innych oraz ze względu na zawarte w niej dobro moralne. To dla nas
bardzo ważne potwierdzenie. Od początku dobrze się rozumiemy, co jednak w biznesie
nigdy nie może oznaczać zwolnienia się z czujności i trzymania ręki na pulsie…

Prezentacja systemu
edukacyjnego firmy Sectra

Partner Vivadental

- Każda okazja do manifestowania czułości i serdeczności jest dobra – powiedział
Grzegorz Turnau. Daliśmy temu wyraz 3 czerwca 2017 r. w Filharmonii Bałtyckiej
na pierwszym koncercie charytatywnym Fundacji.

Gdańsk, Ołowianka 1, godz. 19.00, wszyscy gotowi do rozpoczęcia jednego
z najważniejszych tegorocznych wydarzeń Fundacji dla Dzieci Vivadental.
Na foyer wystawcy promujący na stanowiskach charytatywnych lokalne organizacje i firmy: mogliśmy kupić
książki wydawnictw dziecięcych Zakamarki i EDEDEURABE, zobaczyć, jak powstają słodkości Manufaktury
Słodyczy CIUCIU, skosztować pysznych ciast, kawy i lodów cukierni UMAM, podziwiać i nabyć wyjątkowe wyroby
Koła Gospodyń Wiejskich Rzeczpospolita Babska. Można było również uczestniczyć w zabawie fantowej, w której
każdy nabyty los wygrywał. Było gwarno, ciekawie i radośnie, a wszystko z myślą o podopiecznych Fundacji.

Monika Andrzejczyk,
Wojciech Jaworski,
Jolanta Leśniewska

Wolontariusze z Polskiego
Towarzystwa Studentów
Stomatologii Gdańsk
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Na scenie przygasły światła. Beata Szewczyk, dziennikarka Radia Gdańsk, wolontariuszka Fundacji prowadząca
Koncert, pięknie i ciepło powitała widzów. Po krótkim przedstawieniu działalności Fundacji przez Prezes Zarządu
dr Violettę Szycik i Jolantę Leśniewską, dyrektor Fundacji, popłynęły pierwsze dźwięki. A raczej ruszyła ich
lawina, gdyż energia, z jaką rozpoczął pierwszą część zespół Boogie Boys, niemalże roznosiła szacowne mury
Filharmonii Bałtyckiej. Bartłomiej Szopiński i Michał Cholewiński, doskonali pianiści, dokonywali ekwilibrystyki
na pianinach, kontrabasista Janusz Brzeziński nie pozostawał w tyle z kreatywnym wykorzystaniem instrumentu,
a Szymon Szopiński dopełniał szaleństwa boogie woogie na perkusji i harmonijce ustnej. To trzeba było przeżyć,
a zobaczyć można w galerii zdjęć na stronie koncertu www.koncert.vivadental.pl

Boogie Boys

Po fantastycznie przyjętym występie, aby humory gości były jeszcze lepsze, rozlosowaliśmy cztery nagrody wśród
publiczności. Były to kosz obfitości od Koła Gospodyń Wiejskich Rzeczpospolita Babska, album Macieja
Kosycarza z autografem autora; voucher pobytowy w Hotelu Wieniawa oraz zaproszenie na kolację do
Restauracji Gdańskiej.
W przerwie widzowie mogli odwiedzić stanowiska na foyer oraz kibicować lub brać udział w aukcji. Darczyńcy
przekazali na ten cel: zdjęcie autorstwa Zbigniewa Kosycarza, koszulkę Lechii Gdańsk z podpisami piłkarzy,
przejazd z mistrzem drifftingu Sebastianem Matuszewskim, wycieczkę po Gdańsku kultowymi motocyklami
Suzuki Boulevard C-50 i Honda Valkyrie 1600 oraz płytę winylową z dedykacją ofiarowaną przez Grzegorza Turnaua.

Andrzej Kolwalczys,
Mateusz Jędrzejewski,
Bogusław Kaczmarek

Iwona i Wojciech Jaworscy z wylicytowaną
płytą podpisaną przez Grzegorza Turnaua
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Druga część koncertu wprowadziła nas w magiczny świat poezji. Grzegorz Turnau poprowadził nas w miejsca,
gdy „Na Brackiej pada deszcz”, jest „Cichosza” i nie wiadomo, czy „Naprawdę nie dzieje się nic” czy jesteśmy na
„Plażach Zanzibaru”, a wkoło „Liryka, liryka, czuła dynamika…”. Finezyjna opowieść pełna anegdot, wspomnień
i dowcipu, którą pan Grzegorz wplatał między utwory, uwiodła słuchaczy. Trudno się było rozstać.

Zespół Grzegorz Turnaua

Grzegorz Turnau

Do pomysłu zorganizowania koncertu skłonili nas sami podopieczni – dzieci, których los nie jest łatwy.
To podopieczni pomorskich domów dziecka, Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, ośrodków rewalidacyjnowychowawczych i osoby chorujące na oligodoncję. Jak o swoich pragnieniach mówią jedni z podopiecznych
Fundacji, właśnie osoby chore na oligodoncję możecie Państwo przeczytać na stronie Fundacji
www.vivadental.org.pl
Koncert „Uśmiech dla dzieci” to zarówno źródło pozyskania środków na pomoc potrzebującym oraz inspiracja dla
nas wszystkich do zauważenia roli zdrowego, pięknego uśmiechu w życiu codziennym. Muzyka łagodzi obyczaje,
a uśmiech jest jak najlepsza muzyka, wprowadza w dobry nastrój, inspiruje, wywołuje radość, otwiera na drugiego
człowieka.

Beata Szewczyk,
Grzegorz Turnau

Tekst – Jolanta Leśniewska

Foto – Jacek Rembowski
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Serdecznie dziękujemy Sponsorom, bez których wydarzenie nie mogło by się odbyć:
- SPONSOROWI GENERALNEMU, firmie Biuro Usługowe MARIO

- SPONSOROWI, Morskiemu Portowi Gdynia

oraz wszystkim darczyńcom.
Jesteśmy wdzięczni PARTNEROM za wsparcie koncertu:

Henryka
Krzywonos-Strycharska,
Ambasadorka Fundacji

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli kupić bilety na koncert i w ten sposób
przeżyć wspaniały wieczór z „Uśmiechem dla Dzieci”. Do zobaczenia za rok!
Boogie Boys

Mariusz Brumirski,
Włodek Raszkiewicz,
Beata Szewczyk

Zobacz reportaż
www.vivadental.tv/pierwszy-koncert
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„W twardym, żeglarskim trudzie hartują się charaktery” powiedział gen. Mariusz
Zaruski. To motto towarzyszyło kandydatom na wilków morskich podczas rejsu
integracyjnego żaglowcem imienia Generała.

Pod żaglami
STS Gen. Zaruski
Tekst i foto:

Jolanta Leśniewska
Dyrektor Fundacji dla Dzieci
Vivadental
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Szukając ciekawego pomysłu na zintegrowanie chociaż części podopiecznych Fundacji dla Dzieci Vivadental, dość
szybko na pierwszy plan wysunął się wątek morskiej przygody. Skoro mamy szczęście mieszkać nad morzem,
możemy liczyć na życzliwość Gdańskiego Ośrodka Sportu i jest szansa skorzystania ze wspaniałego żaglowca,
to tylko cumy rzuć, wietrze w żagle wiej i stopy wody pod kilem! W piątek 9 czerwca na trapie stanęło 27 osób,
młodzież z Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, słupskich domów dziecka oraz podopiecznych Fundacji
Obudź Nadzieję.
Wszyscy uczestnicy rejsu są lub będą pod opieką stomatologiczną Fundacji dla Dzieci Vivadental, a wspólny
dzień pod żaglami był świetna okazją do poznania się w innych okolicznościach niż fotele w gabinetach
stomatologicznych Kliniki Vivadental.

Podopieczni Fundacji Vivadental przed
wyjściem w morze

Pogoda sprzyjała, firma Promostars zadbała o ciepłe kurtki i polary, a Neptun o łagodną falę, tak więc ponad
5-cio godzinny rejs po Zatoce Gdańskiej przebiegł bez przeszkód. Na nudę nie było szans, ponieważ każdy adept
żeglarstwa uczestniczył w pracach pokładowych.
- Jeśli złapią bakcyla mogą kiedyś wrócić na morze. Po takim jednodniowym rejsie dzieci wracają inne. Nierzadko
potem same szukają dojścia do żeglowania. Wypożyczają kajaki, uczą się pływać, wracają na morze. Są przecież
kluby żeglarskie gdzie można swoją przygodę kontynuować. Dziś przed wypłynięciem też przeprowadziliśmy
małe szkolenie, tak by dzieci wiedziały w ogóle, o co chodzi z tym pływaniem - mówią Piotr Królak i Krzysztof
Dębski z Gdańskiego Ośrodka Sportu i Fundacji Gen. Zaruski. Cieszymy się, że mogliśmy rozpocząć lato naszych
podopiecznych w oryginalny sposób. I jak zawsze uśmiech na twarzach jest dla nas największą nagrodą.
W przyszłym roku planujemy poszerzyć grono uczestników o wolontariuszy Fundacji, aby rozwinąć pełną
integrację.
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Tytułowe motto jest oczywiście nieco na wyrost, bo kilkugodzinny
rejs wpływ na kształtowanie charakteru ma raczej niewielki. Jesteśmy
jednak przekonani, że stwarzając okazję młodym ludziom do przeżycia
czegoś nieoczywistego, innego, dajemy im możliwość odkrycia
w sobie ciekawości świata. Mamy nadzieję, że ten rejs był okazją do
nawiązania nowych przyjaźni, rozmowy z załogą być może zainspirują
do dalszej przygody z żeglarstwem, a może po prostu będzie czym się
pochwalić kumplom. Na pewno pozostaną fajne wspomnienia, a na
ile będą ważne w dorosłym życiu, pokaże przyszłość.
Dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu w Gdańsku oraz Załodze
jednostki za umożliwienie tej świetnej żeglarskiej przygody.
Do zobaczenia za rok!
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Uniwersytet Zdrowego USmiechu
PROGRAM PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA DZIECI
W Polsce ponad 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami próchnicowymi.
Co zrobić, aby zęby mleczne były zdrowe, a późniejszy nastolatek nie był
szczerbaty?
Vivadental sp. z o.o wraz z Fundacją dla Dzieci Vivadental rozpoczynają realizację zadania z zakresu zdrowia
publicznego, prowadzonego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania
Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2016-2020.
„Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu” to program skierowany do dzieci z gdańskich przedszkoli publicznych.
Celem głównym jest edukacja prozdrowotna i profilaktyka próchnicy podnosząca świadomość dbania
o higienę jamy ustnej wśród gdańskich przedszkolaków. Opierając się danych zawartych w przygotowanym
przez Ministerstwo Zdrowia dokumencie „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej
w latach 2013-2015” w Polsce ponad 50% dzieci w wieku 3 lat ma zęby z ubytkami próchnicowymi.
Z badań ankietowych wynika, że ponad 60% matek dzieci
w wieku 3 lat nie było z dzieckiem u stomatologa.
U Pacjentów w wieku 5 lat stwierdza się średnio około
5 zębów z nieleczonymi ubytkami próchnicowymi,
a odsetek dzieci w wieku 5 lat bez próchnicy nie przekracza
20%. Powyższe dane, własne doświadczenie 25 lat
działalności stomatologicznej kliniki Vivadental oraz
brak stałej opieki stomatologicznej w większości
przedszkoli to powody, dla których powołujemy
„Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu”.
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Biorąc pod uwagę wiek dzieci (3-5 lat) chcemy małym studentom przekazać informacje w formie jak najbardziej
atrakcyjnej, dzięki której zostaną na dłużej zapamiętane. I tak planujemy zaprosić gdańskie przedszkolaki do
Teatru Miniatura na udział w interaktywnym spektaklu „Improla la”, którego bohaterowie będą przekonywali
jak ważne jest dbanie o zdrowe zęby. Następnie zaplanowaliśmy dwie wizyty w przedszkolach: zespoły
medyczne w składzie higienistka i studenci stomatologii gdańskiego GUM-edu, przeprowadzą przeglądy
stomatologiczne (wg uzyskanych wcześniej zgód rodziców) oraz pogadanki, połączone z praktyczną
nauką właściwego mycia zębów. Przeglądy odbędą się w bezpiecznym, znanym dzieciom środowisku pod
opieką wychowawców. Wyniki przeglądu zostaną przekazane rodzicom w Indeksie Zdrowego Uśmiechu.
Ta forma publikacji będzie zawierała niezbędne informacje dla rodziców, miejsce na potwierdzenie wizyty
adaptacyjnej u stomatologa oraz kalendarz mycia zębów przez dziecko. Podczas drugiej wizyty, w oparciu
o dane z Indeksów, omówione zostaną z dziećmi postępy we właściwym dbaniu o zdrowe, piękne zęby.
Projekt będzie trwał do końca 2017 roku. Diagnostyką i edukacją zostanie objętych 450 gdańskich
przedszkolaków. Bardzo liczymy na powodzenie przedsięwzięcia i możliwość jego kontynuacji w kolejnych
latach.
Patronatu Honorowego udzielił Rzecznik Praw Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
oddział Gdańsk
Tekst: Jolanta Leśniewska

Program sfinansowano ze środków
Gminy Miasta Gdańska

Zapraszamy na stronę:

www.przedszkola.vivadental.pl
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Okruchy historii
Wrzeszcz to jedna z najstarszych dzielnic Gdańska. Pierwsza wzmianka o osadzie nazwanej Vriezst pochodzi
z 25 listopada 1263 roku. W marcu 1814 roku Wrzeszcz przyłączono do miasta. Pełnił wówczas głównie
rolę letniska z licznymi dworami, posiadłościami o charakterze podmiejskim i pięknym Parkiem Jaśkowej
Doliny, jednym z pierwszych w Europie parków miejskich. W 1870 roku powstała linia kolejowa oraz dworzec
Gdańsk Wrzeszcz, a trzy lata później otwarto Browar w Kuźniczkach, na którego terenie firma PB Górski
buduje unikalne na skalę ogólnopolską Osiedle Browar Gdański. W 2010 roku Wrzeszcz podzielono na dwie
dzielnice: Wrzeszcz Dolny i Wrzeszcz Górny, z granicą wzdłuż torów kolejowych.

Wrzeszcz dzisiaj
Obecnie Wrzeszcz łączy starą zabudowę z nowoczesnymi apartamentowcami i budynkami biurowymi.
Tutaj znajduje się Politechnika Gdańska, Opera Bałtycka, siedziby wielu dużych trójmiejskich firm, liczne
obiekty handlowe, usługowe i rozrywkowe. Ze względu na doskonałe skomunikowanie z całą trójmiejską
aglomeracją oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę, bardzo chętnie osiedlają się tu zarówno osoby młode,
aktywne zawodowo, jak i rodziny z dziećmi.
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Przez dzielnicę przepływa potok Strzyża, który podczas nawalnych
deszczów zwykle wylewał, tworząc przy tym realne zagrożenie dla
ludzi i ich mienia. W lipcu 2001 roku po kilku godzinach silnego
opadu deszczu na terenach Browaru Gdańskiego woda sięgała
nawet 3 metrów a okolice na wschód od linii kolejowej były
całkowicie zalane. Na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Słowackiego
w zalanym samochodzie utopił się mężczyzna, co obrazuje rozmiary
żywiołu, który tamtego lata nawiedził Gdańsk. Kolejne inwestycje
w tej części miasta, wymusiły zmianę biegu Strzyży. Niestety
zagrożenie powodzią nie minęło. Kiedy więc w 2014 roku
rozpoczynano budowę Galerii Metropolia, postanowiono włączyć ją
do systemu antypowodziowego Gdańska.

WRZESZCZ

Zagrożenie powodzią

WRZESZCZ

89

Zbiornik retencyjny ratunkiem dla Dolnego Wrzeszcza
Na poziomie -1 w kubaturze budynku Galerii Metropolia znajduje się unikatowy na skalę europejską sztuczny
zbiornik retencyjny o wymiarach 130m x 35m x 7m. Jest on w stanie pomieścić ponad 15.000 m3 wody, czyli
około 75.000 wanien. Budowa zbiornika kosztowała 20 mln zł. Oprócz tego inwestor, firma PB Górski, pogłębił
i umocnił koryto potoku Strzyży na odcinku 400 metrów, od torów kolejowych aż do zrewitalizowanego
Parku Kuźniczki.
Swoją pierwszą próbę zbiornik przeszedł w lipcu 2016 roku, jeszcze przed otwarciem Galerii Metropolia dla
Klientów. W ciągu kilkunastu godzin w Gdańsku spadło 160 litrów wody na m.kw. gruntu, więcej niż podczas
powodzi w 2001 roku. W sytuacji, gdy wzrósł przepływ wody na potoku Strzyża systemy automatycznego
sterowania otworzyły przepusty i woda została przekierowana z głównego nurtu częściowo do zbiornika
retencyjnego. Zbiornik „spłaszczył” falę powodziową na tyle, aby przebudowane i poszerzone przez PB Górski
kanały Strzyży poniżej zbiornika poradziły sobie z przyjęciem tak dużej ilości wody.
Dzięki budowie zbiornika potok Strzyża na odcinku kilometra poniżej zbiornika nie wylał i uniknięto dużych
strat materialnych. Porównując sytuację pomiędzy Górnym i Dolnym Wrzeszczem nie ma wątpliwości, że
idea budowy zbiornika retencyjnego oraz przebudowa całego układu wodnego pod nazwą Węzeł Wodny
Kuźniczki była jak najbardziej słuszna i dała już wymierne korzyści mieszkańcom tej części Gdańska.

Osiedle Browar Gdański
Galeria Metropolia, która zapewnia liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, w przyszłym miesiącu będzie
obchodziła swoje pierwsze urodziny, a budowa powstającego po sąsiedzku Osiedla Browar Gdański powoli
dobiega końca.
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Na unikatowym osiedlu, które w ciekawy sposób łączy historię z nowoczesnością, znajdują
się nie tylko wykończone w wysokim standardzie budynki mieszkalne, ale także kompleks
budynków usługowo-handlowych oraz powierzchnie biurowe. Wyjątkową atrakcją tego
miejsca ma być mini browar. Ponadto na terenie inwestycji powstanie strefa SPA, zlokalizowana
w odrestaurowanych podziemiach starego browaru, a miłośników dobrego brzmienia ucieszy
z pewnością Browar Kulturalny, którego otwarcie przewidziano na 2018 rok.
Zmodernizowany układ drogowy wokół inwestycji zapewnia bezproblemowy dojazd dla
osób zmotoryzowanych, które dzięki Trasie Słowackiego w krótkim czasie dotrą do obwodnicy
Trójmiasta i lotniska, a dzięki tunelowi pod Martwą Wisłą, w prosty sposób znajdą się na drodze
wylotowej na Warszawę. Ponadto położenie przy głównym szlaku komunikacyjnym Gdańsk Gdynia sprawia, że dojazd do centrum Gdańska zajmuje zaledwie 7 minut.

www.pbgorski.pl

Sierra… Sierra… Sierra…
Turniej KIG Open 2017 pod patronatem Włodzimierza Lubańskiego
Sponsor – Klinika Vivadental

Magiczne miejsce. Sierra Golf Club w malowniczych Pętkowicach pod Wejherowem. Słoneczny poranek
16 września 2017 roku. Za nami świt i pierwsza kawa w klubowej restauracji. Zapowiada się pogodny,
piękny i pełen emocji dzień. Przed nami III edycja turnieju o Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej,
KIG Open 2017. Opadają ostatnie opary mgły, znad których w babie lato wpadają pierwsze promienie
wrześniowego słońca, kiedy tuż po 8 pojawiają się pierwsi zawodnicy. Parking szybko zapełniają
samochody miłośników golfa. Witamy wielu znanych i lubianych ze świata sportu, biznesu i polityki.
Wśród nich tacy, którzy są tutaj niemal każdego dnia. Wkrótce zaczynamy. Jest 10. Już wiemy, że łaskawa
aura przemijającego lata zapewni sportowym zmaganiom dobry klimat, zaś kibicom piękne, zielone
widoki i niezapomniane wrażenia.
Turniej o Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej ściąga największe sławy sportu. W tym roku gościem
honorowym i patronem turnieju, był nasz legendarny piłkarz, złoty medalista olimpijski z Monachium,
Włodzimierz Lubański. Wśród wielu znakomitych zawodników w turnieju wzięli udział między innymi
Ambasador Francji w Polsce Pierre Levy i Adam Meller - Prezes Zarządu Portu Gdynia.
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Golf to gra dla cierpliwych. Tutaj nikt się nie spieszy, najważniejsza jest koncentracja i umiejętności,
które każdy gracz doskonali przez całe życie. Uczciwość, szacunek, spokój. Uprzejmość, punktualność,
cisza. I strój. Etykieta golfa, to prawdziwe wyzwanie dla współczesnego, zagonionego świata. Nie
każdy potrafi „wyłączyć się”, odłożyć komórkę, zapomnieć o bożym świecie i poświęcić kilka dobrych
godzin na zmaganie się z rywalami i własnymi słabościami. O wyniku rywalizacji decyduje ilość uderzeń
wykonanych przez golfistę na 18-tu dołkach. Liczą je sędziowie i zawodnicy. Ale pomyłki tutaj się
nie zdarzają. Każdy dba o to, aby wynik był prawidłowy. To dlatego golf nazywany jest sportem dla
dżentelmenów. Po prostu Fair Play.

Rywalizacja toczona w czterech kategoriach zakończyła się grubo po godzinie 16. Triumfatorzy otrzymali
wspaniałe puchary ufundowane przez organizatora - Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz nagrody
ufundowane przez Klinikę Vivadental, która po raz kolejny była głównym sponsorem tego elitarnego
turnieju. Nagrody dla zdobywców pierwszych miejsc wręczyli Włodzimierz Lubański, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej KIG Wojciech Kodłubański, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG Jerzy Drożdż
oraz Wójt Gminy Gniewino Zbigniew Walczak. W imieniu Vivadental nagrody wręczył Borys Szycik,
Dyrektor Działu Marketingu, który uhonorował Włodzimierza Lubańskiego Złotą Kartą Vivadnetal Uśmiech Sukcesu, przywołując największe sportowe osiągnięcia naszego mistrza sportu.
W niezwykle pięknym otoczeniu Sierra Golf Club i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Monika
Skorynkiewicz-Kasprzyk, mentor PR Vivadental, przeprowadziła wywiad z legendą polskiego futbolu
Włodzimierzem Lubańskim oraz Dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej
Jerzym Drożdżem. Zapraszamy do przeczytania wywiadów. Ich telewizyjne relacje są dostępne także
na portalu Telewizji Medycznej Vivadental oraz na kanale YouTube Vivadental. Wkrótce więcej o golfie
w intersującym wywiadzie z Ambasadorem Sierra Golf Club, Panem Leszkiem Fiertkiem, a o samym
klubie opowie jego Prezes, Pan Sebastian Magrian.

Zobacz film
www.vivadental.tv/golf

Wywiad z ambasadorem
Jerzym Drożdżem
16 września 2017 r.

UŚMIECH W DYPLOMACJI
Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk: Panie Ambasadorze, co jest takiego najpiękniejszego w zawodzie
dyplomaty?
Ambasador Jerzy Drożdż: Zanim odpowiem na to pytanie, pragnę zwrócić uwagę na to, że zawód
dyplomaty można podzielić na parę specjalności. Ponieważ inaczej wygląda praca w ambasadzie
i zajmowanie się tematyką polityczną, kulturalną, prasową, a co innego niesie za sobą praca konsula, gdzie
powyższe tematy są również istotne, ale specyfika pracy konsularnej jest zupełnie inna. Chodzi w niej przede
wszystkim o to, aby pomagać ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji za granicą. Oprócz tego ważny
jest obszar, poświęcony dyplomacji kulturalnej. Tematyką tą zajmują się instytuty polskie za granicą, które
rozpowszechniają wiedzę o Polsce, o polskiej tradycji, polskiej kulturze, polskiej sztuce.
Na przykład, wielką satysfakcję miałem, kiedy w 1992 roku organizowałem obchody 150. rocznicy założenia
Adampola – polskiej osady w Turcji oraz kiedy w 1998 roku organizowałem Rok Polski w Północnej Francji.
Wtedy byłem konsulem najpierw w Ankarze, a potem konsulem generalnym w Lille. To była wyjątkowo
ogromna ilość wspaniałych imprez w Turcji, w Polsce i we Francji, które miały miejsce przez cały rok. Północna
Francja to jest bardzo polskie miejsce, ponieważ mieszka tam do dzisiaj ponad 400 tys. obywateli francuskich
polskiego pochodzenia.
Uważam, że równie satysfakcjonujące i piękne jest to, jak interesant wraca i dziękuje za pomoc
w załatwieniu skomplikowanych formalności. Miałem kiedyś kolegę, w tej chwili kolegę, ponieważ kiedyś
był on interesantem, który znalazł się w trudnej sytuacji podczas swojego pobytu w Turcji. Byłem wówczas
konsulem w tym kraju i pomogłem mu w załatwieniu wizy do jednego z sąsiednich krajów. Dzięki temu,
mógł on rozwinąć swoje możliwości zawodowe. To są takie rzeczy, które może w danym momencie nie
wydają się aż tak istotne, ale z perspektywy czasu okazują się niezwykle ważne w życiu poszczególnych
osób. Więc najpiękniejsza jest satysfakcja z dobrze wykonanej pracy i świadomość, że moja pomoc wpłynęła
pozytywnie na czyjąś sytuację życiową.
MSK: Jakie warunki trzeba spełniać, aby zostać dyplomatą i odnieść sukces w tym zawodzie?
JD: Pierwsza rzecz to znajomość języków obcych. Obecnie bardzo popularny jest oczywiście język angielski.
Z tym, że przydałby się inny, bardziej egzotyczny język, z odległej części świata, najlepiej z Azji, czy z Afryki.
Ponieważ to są kontynenty, które intensywnie się rozwijają, a poza tym zawsze bardzo przyjemnie jest
mieszkańcom danych państw usłyszeć, jak ktoś z innego kraju mówi w ich języku.
Druga rzecz to przygotowanie z zakresu tematyki międzynarodowej, czyli studia tematyczne - to pomaga.
Często ludzie czują atmosferę międzynarodową, ale studia w tym kierunku bardzo się przydają.
Czyli: specjalistyczne przygotowanie, ale również kultura osobista, umiejętność wysławiania się, obcowania
z ludźmi, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na świat - to są takie podstawowe cechy, które
niezwykle ułatwiają funkcjonowanie, zresztą nie tylko w dyplomacji, ale w ogóle w życiu.
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MSK: Co jest najważniejsze w kontaktach z ludźmi?
JD: Podstawową cechą osobowości dyplomaty jest właśnie łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Na pewno istotne jest to, aby być otwartym na drugiego człowieka. Ważne jest również zdobycie zaufania,
serdeczność oraz umiejętność przekazywania tego, co się ma do powiedzenia.
I dalej, analizując zawód dyplomaty, duże znaczenie ma wiedza na temat regionu, w którym pełnimy
misję. To kluczowe, aby skutecznie komunikować się z otoczeniem i budować pozytywne relacje z ludźmi
w odległych zakątkach świata.
MSK: Te wszystkie wymienione przez Pana cechy, kwalifikacje i umiejętności, są niezwykle ważne, tak jak Pan
podkreślił, nie tylko w dyplomacji. Na pewno są również bardzo pomocne w biznesie międzynarodowym.
Jakie konkretne rady dałby Pan polskim przedsiębiorcom, którzy chcieliby prowadzić z sukcesem swoją
działalność za granicą?
JD: Myślę, że to jest dobre pytanie, ponieważ ja akurat w tej chwili pełnię funkcję Dyrektora Biura Współpracy
z Zagranicą w Krajowej Izbie Gospodarczej i właśnie tym się zajmujemy, czyli wspieraniem i doradzaniem
małym i średnim firmom, w zdobywaniu rynków zagranicznych. Chodzi tutaj głównie o zdobywanie
rynków trudnych i odległych, ponieważ w Europie już jest prawie wszystko poukładane. Oczywiście, nadal
z powodzeniem można robić biznesy w krajach europejskich, ale dużą atrakcyjność znajdujemy obecnie we
wspomnianych wcześniej przez mnie rynkach afrykańskich i azjatyckich.
No cóż, przede wszystkim trzeba mieć co pokazać, czyli towar, który się sprzedaje lub technologię. Lub
wiedzę, bo przecież polskie firmy na przykład z sektora informatycznego IT, ICT, są niezwykle cenione
na całym świecie. Również polskie startupy cieszą się bardzo dużym powodzeniem. My w tym chętnie
bierzemy udział, proponując polskim przedsiębiorcom atrakcyjne rynki. Organizujemy misje zagraniczne,
konferencje, seminaria, fora gospodarcze w różnych miejscach Polski. Interesującym przykładem jest gmina
Gniewino, która w ciągu ostatnich 27 lat przekształciła się z bardzo ubogiej gminy w prężny region, dzięki
właśnie działalności międzynarodowej, dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych i przedsiębiorczości lokalnej
społeczności.
Co jeszcze można podpowiedzieć polskim biznesmenom? Myślę, że trzeba być odważnym. Jeżeli chce się
coś osiągnąć, trzeba zaryzykować. Oczywiście mam na myśli takie kontrolowane ryzyko, żeby nie popaść
w kłopoty. Ale po to działają różnego rodzaju instytucje, izby gospodarcze, Krajowa Izba Gospodarcza, które
doradzą jak skutecznie zaistnieć na rynkach zagranicznych.

Jerzy Drożdż - Ambasador tytularny,
dyplomata, konsul generalny RP
we Francji, Belgii i Luksemburgu
oraz zastępca Szefa Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE
w latach 2004-2013, obecnie
Dyrektor Współpracy z Zagranicą
Krajowej Izby Gospodarczej.
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MSK: Jak oceniani są Polacy, biorąc pod uwagę współpracę biznesową? Jaki mamy wizerunek za granicą?
Czy jesteśmy partnerami o dobrej reputacji?
JD: Ja mogę odnieść się do tego pytania, na podstawie informacji, jakie docierają do Krajowej Izby Gospodarczej.
Generalnie polskie firmy są dobrze postrzegane na świecie. W wielu przypadkach ocena jest bardzo wysoka,
ponieważ oferta polskich firm dotyczy produktów najwyższej jakości, w różnorodnych branżach, począwszy
od sektora rolno-spożywczego, poprzez meblarski, farmaceutyczny, kosmetyczny. Na przykład kosmetyki
polskie są na całym świecie bardzo popularne. Mamy dobrą markę w informatyce. Nie chcę wymieniać nazw
firm, ponieważ nie mogę ich reklamować. Ale jak się wejdzie do wujka Google’a, to wszystko można znaleźć.

MSK: Panie Ambasadorze, jak Pan dba o swoje zdrowie? Przecież zawód dyplomaty wiąże się często
z pracą w różnych warunkach klimatycznych, na przykład misja w Afryce, gdzie często problemem może
być, tropikalny klimat oraz niski poziom sanitarny. Poza tym inne wymagania w takiej pracy, jak aktywność,
bez normowanego czasu pracy, stresogenne sytuacje. Słyszałam, że wymagania zdrowotne w zawodzie
dyplomaty są wysokie…
JD: Na pewno zdrowie jest ważne, gdyż musimy być przygotowani do pracy w różnorodnych warunkach.
Jak dbam o zdrowie? Przede wszystkim staram się jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, być
w ruchu, co daje uprawianie takiej dyscypliny, jaką jest golf. I to jest genialne. Dlatego, że przejście 6 - 7 km
w ciągu 5 - 6 godzin - to jest taki zastrzyk świeżego powietrza i innych dobrych rzeczy, które wpływają na
zdrowie, że trudno sobie wyobrazić coś lepszego. Oczywiście są inne dyscypliny, ja popieram wszystkie
inne możliwości uprawiania sportu. Poza tym, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli pojawia się jakikolwiek
symptom, że coś się dzieje w naszym organizmie, to należy reagować, nie odkładać na później, licząc, że
dolegliwości miną. Warto poradzić się lekarza. Uważam, że powinniśmy obserwować swój organizm i szybko
reagować. Ale przede wszystkim stawiam na aktywność fizyczną. Nawet chodzenie po schodach może
okazać się bardzo skuteczne. Słyszałem, że przejście po schodach jednego stopnia w górę - to jedna sekunda
życia więcej.
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MSK: Jeszcze chciałabym na chwilę zatrzymać się przy tematyce gry w golfa. Widzę, że dla Pana to nie tylko
sposób na zdrowie, ale również pasja…
JD: Tak, golf to moja pasja. Dla mnie to najlepsza forma spędzania wolnego czasu. Spotykam tu wiele
ciekawych, wspaniałych osób. Granie w golfa jest niezwykle towarzyskie, koleżeńskie i kulturalne. To gra
oparta na zaufaniu. Ponieważ każdy gra tylko ze sobą. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś biegnie na 100 metrów
i ma swoich przeciwników obok i musi z nimi walczyć. Tutaj gra się ze sobą, wyłącznie. Mojej małżonce
rownież to się udzieliło…Kibicuje mi od samego początku, kiedy zacząłem grać w golfa, a ostatnio również
zdobyła zieloną kartę i jest Członkinią Polskiego Związku Golfa. Więc to nasza wielka wspólna pasja.

Zobacz film na
www.vivadental.tv/wywiad-jerzy-drozdz

MSK: Panie Ambasadorze, zadam pytanie, które kieruję do wszystkich moich Rozmówców - czy uśmiech jest
ważny w życiu?
JD: Uśmiech jest bardzo ważny! Jeżeli ktoś się nie uśmiecha, to znaczy, że coś mu dolega, że coś jest nie tak.
Uśmiech świadczy o otwartości na drugiego człowieka, sympatii, często serdeczności.
Jeżeli z kimś rozmawiamy i nawet jeśli jest to trudny temat, jeżeli nasza twarz jest pogodna i uśmiechnięta,
to rozmowa zupełnie inaczej się toczy. Jeżeli ktoś jest sympatyczny, uśmiechnięty - to więcej może. Ludzie
inaczej odnoszą się do osób, którzy niosą uśmiech na twarzy. Po prostu, z uśmiechem łatwiej jest żyć!
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Włodzimierz Lubański (ur. 28.02.1947 roku w Gliwicach) – jeden z najwybitniejszych
polskich piłkarzy występujący na pozycji środkowego napastnika; najmłodszy
debiutant w reprezentacji Polski (16 lat), w której rozegrał 75 meczów i strzelił 48
bramek; król strzelców ekstraklasy w latach 1966, 1967, 1968 i 1969; król strzelców
Pucharu Zdobywców Pucharów w roku 1970 i 1971; finalista tych rozgrywek;
najlepszy polski piłkarz 50-lecia UEFA; w roku 1972 w Monachium, wraz z drużyną
„Orłów Górskiego” wywalczył złoty medal olimpijski, jedyny jak dotąd w piłce nożnej.
W roku 1978 został wyróżniony światową nagrodą Fair Play UNESCO, za zachowanie
podczas meczu eliminacyjnego mistrzostw świata, w którym chcąc uniknąć
kontuzji bramkarza, przeskoczył nad nim rezygnując ze strzelenia pewnego gola.
Po zakończeniu kariery został trenerem i doradcą, z powodzeniem komentuje mecze.

Włodzimierz Lubański,
Sandra Chojnowska,
Borys Szycik
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Każda bramka

była piękna!
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Wywiad z Włodzimierzem Lubańskim, 16 września 2017 r. Sierra Golf Club Pętkowice.
Rozmawia Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk.
Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk: Jest Pan wielką inspiracją oraz drogowskazem dla wielu zawodników
na całym świecie. Niejeden marzy o spotkaniu z Panem i zdobyciu recepty na sukces, jak zostać wielkim
sportowcem. Jakie dałby im Pan wskazówki, zwłaszcza młodym, utalentowanym osobom?
Włodzimierz Lubański: Gdybym znalazł jeden taki środek, który decydowałby o tym, czy ktoś będzie
czy nie będzie dobrym sportowcem, na przykład dobrym piłkarzem, to bym go natychmiast przekazał.
Oczywiście, jest parę elementów, które wpływają na to, czy młody, utalentowany człowiek w swojej karierze
sportowej zdobędzie najwyższe trofea. Zaangażowanie i pasja. Pasja musi być oparta na odpowiedniej pracy,
pracy treningowej. Najlepiej regularne treningi pod okiem dobrego trenera, który zwróci uwagę na braki
u młodego człowieka, co należy poprawić i w jaki sposób pracować nad sobą, aby robić postępy. I troszeczkę
szczęścia. Nie będę ukrywał, że trzeba mieć trochę szczęścia, żeby w odpowiednim momencie dostać się do
dobrej drużyny, do dobrego klubu, aby swoją karierę sportową właściwie
rozwijać. A później wiele zależy od samego młodego człowieka. Po prostu trzeba się trochę poświęcić…
MSK: Poświęcenie, czyli ciężka praca?
WL: Praca nad sobą i poświęcenie swojego czasu, to podstawa. Czas jest tutaj bardzo ważną rzeczą.
Ja może podam taki prosty przykład ze swojej kariery sportowej, kiedy codziennie godzinami bawiłem się
piłką na podwórku. Odbijałem piłkę o mur, lewa noga, prawa noga, gra głową, zabawa głową, a trwało to
nie piętnaście, nie dwadzieścia minut, tylko od trzech do pięciu godzin. Tak więc - poświęcenie czasu na
codzienny trening i czerpanie jednocześnie z tego przyjemności - to jest to. Ja osobiście miałem z takiej
zabawy ogromną przyjemność. Jeśli młody człowiek chce dzisiaj odnieść sukces i zostać zawodnikiem na
arenie międzynarodowej, to musi ciężko pracować, poświęcić swój czas i robić to jednocześnie z pasją.

Włodzimierz Lubański z żoną Grażyną

MSK: Czy według Pana kariera sportowa to dobry sposób na życie?
WL: Jeżeli z pasji można zrobić zawód, a ja do tego doprowadziłem w swojej karierze sportowej i w swoim
życiu, to jest to bardzo dobry kierunek. Jeżeli rozważamy stronę finansową, to tutaj wiele zależy od tego,
czy rzeczywiście dojdzie człowiek do tego najwyższego szczebla i czy będzie grał w najlepszych klubach
europejskich, światowych, ponieważ tam rzeczywiście można zarobić bardzo, bardzo duże pieniądze. Mnie
w pewnym czasie nie pozwolono na to, żebym wyjechał na transfer zagraniczny. Niestety, grałem w takim
okresie, kiedy w Polsce były zakazy i nie pozwalano wyjeżdżać za granicę. Natomiast dzisiaj dla młodego
człowieka, który jest utalentowany i rozwija swoją przyszłość sportową, taki wyjazd zagraniczny i ustawienie się
pod względem finansowym jest absolutnie możliwe.
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MSK: Panie Włodzimierzu, chciałabym zapytać o ten moment, chyba najbardziej trudny w Pana karierze, kiedy
to z powodu kontuzji, w najlepszym momencie swojej kariery, nie mógł Pan wziąć udziału w mistrzostwach
świata i musiał Pan na dłuższy czas opuścić ukochane boisko…
WL: Moja kariera sportowa załamała się w 27. roku życia…Odniosłem nieszczęśliwą kontuzję podczas meczu
z Anglikami na Stadionie Śląskim. I dla takiego sportowca jak ja, który był wtedy w pełni formy, doskonałej
dyspozycji fizycznej i najlepsze lata były tuż przede mną…wszystko zostało przerwane…brutalnie
przerwane…I dzisiaj mogę powiedzieć, że to był najgorszy moment, jaki mógł mi się przydarzyć w mojej
karierze. To była ciężka walka, prawie 2-letnia, po to, aby wrócić na boisko, aby móc grać jeszcze w piłkę. Takie
pytanie do dzisiaj tkwi we mnie: Dlaczego mnie się to przytrafiło? Dlaczego ja?… Ale jakby powiedział Pan
Kazimierz Górski: „Włodku, los tak chciał”. No i rzeczywiście, los tak chciał, ale to był los okrutny dla mnie…

Włodzimierz Lubański

MSK: Jednak po tym wszystkim Pan się podniósł…
WL: Wróciłem na boisko, ale już jako zawodnik - inwalida, tak bym powiedział…dlatego, że nigdy już nie
odzyskałem pełnej sprawności ruchowej w kolanie, które było poważnie uszkodzone w czasie tej kontuzji.
Ale mimo to, to wszystko, co przeżyłem, ten czas, od samego początku mojej kariery sportowej, przecież
już od 16. roku życia zacząłem grać w reprezentacji kraju, to wszystko spowodowało, że ambicja i chęć
powrotu do gry były ogromne. Były tak ogromne, że znalazłem siłę, żeby jeszcze popracować nad sobą
i wrócić na boisko piłkarskie. Wróciłem z dosyć dobrym wynikiem, chociaż nie takim, jaki mógłbym osiągnąć
gdybym był sprawny. To nie ulega wątpliwości, że gdybym był zawodnikiem w pełni formy, to zagrałbym
więcej meczy w reprezentacji kraju. I strzeliłbym na pewno jeszcze więcej bramek. I jestem przekonany, że
zagrałbym na arenie międzynarodowej wiele bardzo udanych meczy. Inaczej potoczyłaby się moja kariera.
Chociaż jak spojrzę dzisiaj na to wszystko, to kontuzja dotknęła mnie, jak miałem 27 lat, a skończyłem
ostatnim występem na boisku w wieku 38 lat. Tak więc w sumie jeszcze dobrych 10 lat udało mi się grać
piłkę na przyzwoitym poziomie.
MSK: Pasja, umiłowanie sportu sprawiły, że Pan się nie poddał. Co jeszcze Pana motywowało w tym trudnym
dla Pana czasie?
WL: Poza ogromną chęcią powrotu na boisko, był również element bytu. Bo oprócz pasji, gra w piłkę nożną
była dla mnie źródłem utrzymania. Przecież z tego żyłem, otrzymywałem wynagrodzenie, premie. Więc poza
pasją, była też kwestia finansowa, która również mnie motywowała. Musiałem grać, żeby moja rodzina mogła
żyć na odpowiednim poziomie. Więc do 38. roku życia biegałem po boisku i strzelałem bramki. Później
kontynuowałem swoją pracę w środowisku sportowym, ponieważ ze swoim doświadczeniem miałem dużo
do powiedzenia jako trener, jako doradca, jako menadżer i to sprawiało mi również wielką przyjemność.
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MSK: Czy mógłby Pan opisać swoją najpiękniejszą bramkę?
WL: Nie ma takiej! Nie ma takiej, bo wszystkie bramki, które strzeliłem były piękne! Tej najpiękniejszej nie ma.
Dla zawodnika, wydaje mi się, takiego jak ja napastnika, który cieszył się każdą bramką, nie ma wyróżniających
się bramek. Były może bramki bardziej ważne lub mniej ważne, ze względu na rangę spotkań. Na przykład
mecze ligowe lub mecze pucharu Europy, czy mecze reprezentacji kraju. Ale wszystkie bramki, które
strzelałem były piękne i nie będę tutaj żadnej wyróżniał.
MSK: Jak Pan dba o zdrowie?
WL: Mam to szczęście, że dobrzy koledzy lekarze mówią mi od czasu do czasu - słuchaj musisz zbadać sobie
to i tamto. Więc słucham ich. Słucham również małżonki, która motywuje mnie do tego, abym znalazł 3-4
razy w tygodniu czas na fitness. I to jest piękne, że w tych poważnych latach znajduję czas na to, aby się
poruszać i poćwiczyć dla zdrowia.

Włodzimierz Lubański

MSK: Jest Pan człowiekiem pasji. Sport jest Pana pasją. To wszyscy wiedzą. Czy ma Pan jeszcze inne
zamiłowania?
WL: Pasje u mnie rodzą się w sposób naturalny. Był taki okres, że pasjonowałem się sztuką, szczególnie
malarstwem polskim. W latach 90. udało mi się zebrać kilka bardzo interesujących pozycji do mojej kolekcji.
Odwiedzałem muzea, różne galerie sztuki. Tę wielką pasję dzieliłem z moją małżonką. To jest fascynujące
- podziwianie piękna obrazu, to jest wyjątkowe w niektórych momentach. Potrafiłem stać przed obrazem
przez kilka dobrych minut i wpatrywać się i analizować jak takie dzieło mogło powstać. A kolejną pasją było
winiarstwo. W końcówce kariery grałem we Francji, a tam moi przyjaciele zapraszali mnie od czasu do czasu
na lampkę dobrego wina i to był początek zamiłowania do wina. Zacząłem dużo czytać na ten temat, a co
najbardziej fascynujące było w tej pasji - to konieczność degustowania wyjątkowych win. No i nazbierałem
tego po drodze. Dzisiaj mogę się poszczycić takimi dwoma lodówkami, w których znajduje się około 500
sztuk butelek wysokiego gatunku wina. Wina te selekcjonowałem na podstawie różnych przewodników
winiarskich, opinii fachowców, którzy mi podpowiadali jakie wino, z którego rocznika jest najlepsze.
I oczywiście uczestniczyłem w różnego rodzaju spotkaniach, degustacjach, gdzie mogłem dokonywać
swoich wyborów winiarskich. I tak zrodziła się druga pasja. Ale pasja do piłki nożnej jest najsilniejsza
i dotrwała do dnia dzisiejszego.
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Włodzimierz Lubański i Borys Szycik w międzypokoleniowym
sportowym pozdrowieniu, kibicuje Jerzy Drożdż

MSK: Od samego początku naszego spotkania uśmiech nie opuszcza Pana twarzy. Czy według Pana uśmiech
jest ważny w życiu?
WL: Tak! Uśmiech jest dla mnie bardzo ważny! Z uśmiechem u mnie wiążą się przecież wielkie, radosne
chwile. Po zdobytych bramkach, cieszyłem się i uśmiechałem do wszystkich. W wywiadach mediowych też
się uśmiechałem, ciesząc się z sukcesów. Oczywiście uśmiech jest czymś indywidualnym. Jeden uśmiecha
się z byle powodu, inny, aby się uśmiechnąć, potrzebuje na przykład dobrego kawału. Natomiast ja, jak Pani
widzi, uśmiechu nigdy nie unikam.
MSK: A czy uśmiech pomaga w życiu?
WL: W jakim sensie?

Zobacz film
www.vivadental.tv/wlodzimierz-lubanski

MSK: Na przykład, czy poprzez uśmiech można coś zyskać?
WL: Ja za uśmiech niczego nie otrzymałem w życiu.
Natomiast zawsze się uśmiechałem, ciesząc się z tego, co udało mi się zrobić.
MSK: Dziękuję za rozmowę i za uśmiech.

O NAS
VIVADENTAL to firma rodzinna działająca od roku
1991. Dzisiaj to międzynarodowy ośrodek kliniczny,
edukacyjny i naukowo-badawczy oraz centrum
badawczo-rozwojowe; specjalizujący się w implantologii
stomatologicznej i przeprowadzaniu metamorfozy
estetycznej uzębienia. To także fundacja dla dzieci oraz
specjalistyczne wydawnictwo popularno-naukowe.
W najbliższym czasie swój debiut rynkowy będzie miała
Telewizja Medyczna Vivadental oraz portal turystyki
medycznej i rehabilitacyjnej VivaVoyage.
Kluczem naszego rozwoju są innowacje i kreatywność
oraz precyzyjnie przygotowana strategia. Oparliśmy ją
a pięciu zasadniczych aksjomatach: jakość, technologie,
kadra, dywersyfikacja i specjalizacja. Na samym
początku przyjęliśmy też standardy organizacyjne
TQM (total quality management). Kierując się takim
kluczem wartości, jesteśmy zorientowani na model
biznesowy oparty o kreację usług nie tyle o walorach
ponadprzeciętnych, co obejmujących szczytowe
osiągnięcia współczesnej medycyny. Dotyczy to
zarówno wyposażenia, jak i stosowanych technologii
produktowych, sprzętowych, procesowych i farmakologicznych, bez jakichkolwiek kompromisów. Wszystko
co najlepsze, to nasza tożsamość.
Działalność rozpoczęta w roku 1991, jest nieustannie
rozwijana i dywersyfikowana, jednak największy rozkwit
przypada na ostatnie pięć lat, w których spółka kluczem
do swojego sukcesu uczyniła innowacje i inwestycje
w
najnowocześniejsze
technologie.
Powołała
ośrodek edukacyjny dla lekarzy stomatologów,
w którym prowadzi unikalne w skali światowej szkolenia
dla adeptów implantologii stomatologicznej pod nazwą
Practiculum Implantologii, które oparte są na kursach
praktycznych z udziałem Pacjentów. 10-cio miesięczne
szkolenia obejmują wykłady, ćwiczenia na modelach
i fantomach, obserwację zabiegów na żywo oraz
wykonywanie procedur zabiegowych pod kierunkiem
Mentorów. To najlepsza edukacja w medycynie
zabiegowej, ale jednocześnie unikalna i odpowiedzialna.
Zakres przedmiotowy to zarówno sama implantologia,
jak i zagadnienia szeroko rozumianej ekonomii, co daje
absolwentom szkolenia szansę na odniesienie sukcesu
rynkowego tak zaawansowanego technologicznie
produktu, jakim jest leczenie implantologiczne.
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Wydawany przez nas kwartalnik – Magazyn Vivadental,
Technologie dla Zdrowia i Piękna”, prezentuje
najnowocześniejsze technologie istniejące w medycynie i w życiu codziennym oraz promuje zdrowy styl
życia. Te funkcje wykonywać też będzie nasza telewizja,
której głównym zadaniem będzie edukacja w zakresie
profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Firma funkcjonuje na rynku krajowym, lecz
utrzymuje kontakty z całym światem. Obecnie zaś za
pośrednictwem i z pomocą Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej realizuje strategię rozwoju na
rynkach międzynarodowych. Pierwsza wizyta w China
Medical City w Taizhou pod Szanghajem, w którym
na powierzchni 30 km.kw. funkcjonuje blisko 800
najbardziej liczących się w medycynie firm z całego
świata, daje spółce poważne szanse na sprzedaż
usług szkoleniowych w zakresie implantologii dla
dwóch uniwersytetów i innych klientów komercyjnych
oraz pozyskiwanie pacjentów do leczenia w Polsce
poprzez portal turystyki medycznej VivaVoyage.
Spółka rozpoczęła też działania mające na celu import
do Polski zaawansowanych technologicznie produktów
digitalnych do symultanicznej edukacji w implantologii
stomatologicznej.

Zobacz film
www.vivadental.tv/o-nas

VIVADENTAL nieustannie ewoluuje i rozkwita tworząc
unikalną pod każdym względem organizację, która nie
tylko w Polsce, ale i na całym świecie nie znajduje wielu
odpowiedników. Obecnie postrzegany jest jako lider
branży, który prowadzi wiele form działalności i działań
służących społeczeństwu.
Wprowadza najnowocześniejsze metody terapii
uzębienia, a w roku 2016 przeprowadził pierwszy
w Polsce i jeden z nielicznych na świecie przeszczep
komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego
w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości żuchwy i
szczęki u Pacjentów dotkniętych oligodoncją (dysplazja
ektodermalna), rzadką wadą o podłożu genetycznym,
polegającą na mnogim wrodzonym braku zawiązków
zębów mlecznych lub/i stałych. Zabiegi te zostały
wykonane nieodpłatnie w ramach działającej w strukturze organizacji Fundacji dla Dzieci Vivadental. Prowadzi
ona szeroką działalność charytatywną, która obejmuje
nie tylko leczenie dzieci dotkniętych kalectwem, ale
także edukację dzieci i dorosłych w zakresie higieny
jamy ustnej, profilaktyki próchnicy i innych chorób
cywilizacyjnych. Do tych działalności z powodzeniem
pozyskuje specjalistów z wielu dziedzin medycyny.
Fundacja dla Dzieci Vivadental organizuje bale i koncerty
charytatywne, których celem jest popularyzacja
zdrowego i pięknego uśmiechu jako wartości w życiu
każdego człowieka oraz zbiórka środków finansowych
na leczenie podopiecznych fundacji.

W ciągu 5 ostatnich kilku lat Spółka Vivadental powołała:
• Instytut Vivadental zajmujący się edukacją podyplomową kadr medycznych
• Centrum Badawczo - Rozwojowe zajmujące się badaniami naukowymi
• Fundację zorientowaną na pomoc dzieciom osieroconym, wykluczonym, poszkodowanym
• Wykreowała nową markę w edukacji – Practiculum Implantologii, która zdominowała rynek
podyplomowej edukacji lekarzy stomatologów w implantologii stomatologicznej
• Wydaje kwartalnik „Magazyn Vivadental - Technologie dla Zdrowia i Piękna”
• Wykreowała najbardziej zawansowaną metodę leczenia uzębienia, opartą o najnowocześniejsze
rozwiązania technologiczne i digitalizację procesową – Vivadental Smile Design
• Portal turystyki medycznej i rehabilitacyjnej VivaVoyage
• Podjęła działania w zakresie eksportu usług szkoleniowych oraz importu produktów do edukacji
• Uruchamia działalność telewizji medycznej
• Jest w trakcie realizacji projektu budowy centrum symulacji stomatologicznych wspomagających
metodykę nauki implantologii o ćwiczenia na fantomach profesjonalnych.
Vivadental inicjuje rozwój stomatologii organizując wraz z Politechniką Gdańską seminaria
i kongresy naukowe, poświęcone w szczególności nowoczesnym technologiom oraz wynikom
badań naukowych. Kongres Naukowy VIVA HEALTH FUTURE „Nowoczesne rozwiązania materiałowe
i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych”, zintegrował specjalistów
z wielu dziedzin medycyny stosujących w terapii komórki macierzyste pacjentów pobierane
z tkanki tłuszczowej, ukazując olbrzymi potencjał tej wschodzącej metody leczenia.

Vivadental organizuje też imprezy o charakterze masowym dedykowane kobietom Vivadental
Beauty Forum /odbyły się już 4 edycje/, które promują zdrowie i urodę, a do których zaprasza
przedstawicieli innych dziedzin medycyny. Od początku cieszą się dużą popularnością.
W ubiegłym roku premierę miała podobna impreza skierowana do mężczyzn – Vivadental Viva Man.
W przygotowaniu podobna impreza skierowana do rodzin.

VIVA MAN

108

Na rynku medycznym Vivadental tworzy zupełnie nową
wartość. Jest otwarty na konkurencję, współdziałanie
i wzajemną edukację, ponieważ ufa, iż jest to najlepsza
droga do postępu w medycynie i korzyści dla pacjentów.
Prowadzi politykę Partnerstwo dla Rozwoju kreując
przedsięwzięcia interdyscyplinarne o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Kontakty biznesowe łączą dziś
Vivadental z Partnerami na większości kontynentów.

Jako przedsiębiorca Vivadental pracuje zgodnie
z zasadami ekonomii, ale jednocześnie działa
charytatywnie egzemplifikując idee społecznej
odpowiedzialności biznesu. Angażując się w badania
naukowe tworzy innowacyjne rozwiązania terapeutyczne dla przyszłych pokoleń Polaków, które nie
pozostają bez znaczenia dla dorobku światowej
medycyny. Inicjuje projekty związane z turystyką
medyczną i aktywnie w nich uczestniczy. Wspiera
rodzime marki wyróżniające się jakością i najwyższym
potencjałem wzrostu, ponieważ chce, aby Trójmiasto
i Region Pomorza, były kojarzone z marką Premium.
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VIVADENTAL jest członkiem wielu organizacji gospodarczych, naukowych i społecznych, w tym :
• Pracodawcy Pomorza
• Business Centre Club
• Gdański Klubu Biznesu
• Gdańska Organizacja Turystyczna
• Polsko-Norweska Izba Gospodarcza
• Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
Współpracując z tymi organizacjami poszukuje zarówno interesujących kontaktów jak i miejsc zagospodarowania swojego potencjału, włączając w to w szczególności działalność charytatywną i edukacyjną
dotyczącą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
Nagrody i wyróżnienia:
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… marka, która budzi zaufanie, ponieważ przepełniona jest energią i entuzjazmem,
zaskakuje polotem i fantazją, emanuje wszechobecną metamorfozą - stomatologii
w sztukę, piękna w doskonałość, marzeń w rzeczywistość…

VIVADENTAL
Aleja Zwycięstwa 48
80-210 Gdańsk
tel. 503-503-506

www.vivadental.pl
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