Od Redakcji
Ktoś kiedyś powiedział, że każdy wstępniak rodzi się w bólach. Chyba ten ktoś miał rację, bo mnie akurat
boli noga. Z tego powodu nie byłem w stanie w szybkim tempie zwiedzać ostatnich czterech Bardzo Ważnych Wystaw, które odbyły się w Europie. Na szczęście trzy z nich miały miejsce w Polsce i nie trzeba było daleko odfruwać.
Tak więc powoli kilka słów w tej sprawie... Kongres Ortodontyczny w hotelu Marriott był szczególną okazją do zaprezentowania licznej rzeszy ortodontów najnowszych trendów w tej dziedzinie. Hitem okazała się polska „myśl
techniczna” w postaci pierwszej na świecie pasty do zębów dla osób noszących aparaty ortodontyczne – ORTHO
SALVIA DENTAL – aż w czterech rodzajach! Wystawa CEDE – tym razem w Poznaniu – była od początku do końca
jedną wielką zagadką... Przyjadą, czy nie przyjadą – oczywiście dentyści. Firmy bowiem dopisały w stopniu wysoce
zadowalającym. I co by nie powiedzieć – stomatolodzy też. Być może optycznie było ich mniej, nie było takiego tłoku jak w Łodzi, ale to tylko wrażenie, gdyż na większej powierzchni wszyscy po prostu „łatwiej” się mieścili. Podobne
wrażenie towarzyszyło w kwietniu warszawskiej Wystawie IDF, gdzie na ogromnej powierzchni EXPO XXI też liczne rzesze zwiedzających dość ładnie się rozplanowywały. Kolejną wystawą był Mediolan. Na dwóch poziomach
Hali Wystawienniczej zgromadził się kwiat producentów i dystrybutorów, wśród których największe wrażenie zrobił
wspólny występ kilkunastu firm koreańskich. Można śmiało powiedzieć, że „azjatyckie tygrysy” zaatakowały z dużą
siłą dość szczelny dotąd rynek stomatologiczny. Konkurencja z nimi prowadzi zazwyczaj do sporego obniżenia cen.
Czy tak będzie i w tym wypadku? W każdym razie dotychczasowych liderów światowych czeka wiele nieprzespanych nocy... Expodental w Toruniu był jak zwykle okazją do miłych spotkań w gronie dobrych znajomych. I to musi
nam starczyć za komentarz. Z ważnych imprez stomatologicznych w tym roku czeka nas jeszcze ENDO-PERIO IDF
21-22 listopada w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI. Atrakcyjny program i niewygórowana cena
na pewno przyciągną wielu lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Organizatorzy jak zawsze zadbali o najwyższy merytoryczny poziom planowanych wykładów i pokazów praktycznych.
Poprzedni numer DENTOPLOTKA dostarczył wszystkim wiele radości i niezapomnianych wrażeń estetycznych. Mam nadzieję, że ten również się spodoba. Życzę zatem przyjemnej lektury...
redaktor naczelny

Marek R. Zakrzewski
Nie było piwa w IGLICY…
Na znak Wielkiego Mistrza
Zbierają się dostojnicy
I panny dwornie się stroją
Tłum zmierza w stronę IGLICY…
Na schodach ciżba się tłoczy
Po stołach okiem spoziera
Jak gdyby czegoś szukali
Może pragnienie doskwiera?
Niejeden zwiedził już wszystko
Powitał znajomych gości
Przekąsił małe co nieco
Lecz w gardle nadal suchości.
Zmęczeni Wystawą Wystawcy
Strudzone gadaniem gardziele
Złotego płynu szukają
Czyż wymagają zbyt wiele?
Powiemy okrutną prawdę
Zdradzimy treść tajemnicy
W tym roku znowu nie było
Na CEDE piwa. W Iglicy…
M.R. 25.09.2008 r.

Z OSTATNIEJ CHWILI

TARGI W SOSNOWCU ODWOŁANE

DENTMARKET 2008

Organizatorzy po zebraniu informacji od wystawców
doszli do wniosku, że termin 28-29 listopada 2008
jest terminem niedogodnym.
Targi zostały odwołane

Komentarz redakcyjny:
Pierwszy z organizatorów targów dentystycznych
w naszym kraju, który podjął właściwą decyzję.
Mamy nadzieję, że Targi Krakowskie, Biuro Reklamy, Exactus, Targi w Toruniu i inni wystawcy pójdą
w ślady Sosnowca.
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POŻAR W PRADZE

W dniach 16-18 października 2008 r.
miała odbyć się największa wystawa
dentystyczna w Republice Czeskiej,
Pragodent w Pradze. Na wystawie nie
zabrakło naszych reporterów.
W czwartek w ciągu dnia na wystawę
przybyło tysiące zwiedzających, tłumy
klientów tarasowały przejścia pomiędzy
stoiskami (jakże inaczej wygląda to u nas
w kraju). Wystawiały się prawie wszystkie światowe koncerny i wszyscy główni dystrybutorzy czescy. Atmosfera była
cudowna a portfele zamówień wystaw-

W wyniku pożaru w Pradze
wszyscy ponieśliśmy jakieś straty.
Kolega z firmy Nouvag prezentuje,
urządzenie które, spaliło się na jego
stoisku w Pradze. Deklaruje sumaryczne
straty na poziomie 17 tys. euro.
Inni jeszcze nie oszacowali strat.
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ców zapełniały się w błyskawicznym
tempie. Po południu wszyscy rozeszli
się do hoteli. O godzinie 1908 zmroziła
nas wiadomość, że na terenie wystawy
doszło do wybuchu (prawdopodobnie
porachunki gangsterskie). Lewe skrzydło Pałacu wystawy im. Fucika stanęło
w płomieniach. Wielu wystawców przybyłych na miejsce zdarzenia natychmiast wsparło straż pożarną i przyłączyło się do akcji ratunkowej, przedstawiciel
SPiDS również brał w niej udział. Około
godziny 2100 teren został całkowicie odizolowany i w pobliżu miejsca zdarzenia
mogli przebywać wyłącznie funkcjonariusze policji oraz straży pożarnej. Straty
poniesione przez firmy są ogromne. Całe
lewe skrzydło Pałacu runęło. Część środkowa wprawdzie ocalała jednak została
bardzo poważnie uszkodzona a eksponaty znajdujące się na stoiskach w tej
części uległy zalaniu wodą i osmaleniu
(zdjęcia prezentowane w dolnej części
fotosprawozdania pokazujące stan lewej hali). Temperatura pożaru była tak
wysoka, że stopiła się konstrukcja stalowa hali jak również szkło z otaczających halę lamp. Na szczęście nikt nie
zginął jednak szacowanie strat potrwa
wiele tygodni.
Redakcja

CO ŁĄCZY WSZYSTKIE TE TWARZE? Fotozagadka

WARIANT A:
Perspektywa szybkiego poszukiwania
nowej pracy po pojawieniu się na rynku
„Dentoplotka”...
WARIANT B:
Smutek i przerażenie po pojawieniu się
„Dentoplotka”...
WARIANT C:
Głęboka zaduma co zrobić, aby być lepszym od „Dentoplotka”...
Wśród czytelników, którzy odpowiedzą A, B lub C rozlosowane zostaną cenne nagrody. Głosy należy przysyłać na adres e-mail: idf@idf.net.pl
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Edek

KONKURS

Przyjaciel wszystkich
lekarzy, pracownik firmy Bausch z Niemiec
serdecznie dziękuje
za troskę, jaką okazali
mu niezliczeni lekarze
podczas targów CEDE
w Poznaniu. Kolega
Edward jest mile zaskoczony chęcią pomocy lekarzy w kwestii problemów z uzębieniem.
Jeszcze raz na naszych łamach pragnie podziękować za okazaną troskę, zrozumienie
oraz chęć udzielenia pomocy. Swoje problemy z uzębieniem wyleczył już w Niemczech korzystając z metody dwufazowej
kontroli okluzji.
Wiertło w Biskupinie
Właścicielka wiertła z Biskupina, które zostało
opisane w „numerze nie koniecznie
pierwszym” Dentoplotka
wyraziła pisemne
oburzenie w sprawie naszej publikacji,
odmówiła ujawnienia
nazwiska jak również
wizerunku. Jednak kilka
dni po publikacji zmieniła zdanie, ujęło ją to, że aż
8 firm oferujących wiertła
zaraz po targach zgłosiło
się do niej, aby wystąpiła
wraz ze swoimi wiertłami

Z dobrze poinformowanego źródła dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej firma
Marrodent zostanie sprzedana bądź przejęta
przez InterTech. Na zdjęciu widzimy jednego
z negocjatorów porozumienia. O sformalizowaniu transakcji natychmiast poinformujemy
szanownych czytelników.
Dodatkowo ogłaszamy konkurs na
nazwę potencjalnie połączonych
firm. Nasze propozycje to: MarroTech, Marrodrop,
Marrobik, InterMarro, Interdent
(jest już chyba zastrzeżone).

w kampanii reklamowej o długowieczności
ich narzędzi rotacyjnych. Szczególnie ujął ją
Waldemar K., który koczował dwa dni obok
jej domu podczas jej nieobecności. Doktor
Przemysława P. niestety nie przypomina sobie w jakiej firmie kupiła wiertła, dlatego odmawia wzięcia udziału w jakiejkolwiek akcji
promocyjnej. W następnym numerze opublikujemy sensacyjne zdjęcia z gabinetu doktor
Przemysławy P. przedstawiające jej przystawkę turbinową i kątnice z rękawem.
Lateksowe rękawiczki
Publikacja nasza dotycząca stosowania
rękawiczek jako dojrzewalników rzekomo miała doskonały wpływ na wielkość

sprzedaży rękawiczek Blossom
na stoisku głównego dystrybutora Meditrans
z Kielc. Obecnie
szef firmy kolega Dworzaczek bardzo
intensywnie pracuje nad wzrostem sprzedaży narzędzi
Koeler. Domyślamy
się, że firma ta
nie opracuje
narzędzi do
p r o s tow a n i a
bananów. Czas
pokaże...
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Wywiad
z Jolantą
Kwaśniewską
INNI O ZĘBACH

Z Panią Prezydentową Jolantą Kwaśniewską rozmawia Ryszard Kokot.
Ryszard Kokot: Czyj uśmiech ze spotkanych
przez Panią ludzi zrobił na Pani największe
wrażenie?
Jolanta Kwaśniewska: I tu Pana zadziwię.
Spotykałam mnóstwo osób, które miały
piękny uśmiech i wspaniałe uzębienie, na
przykład królowa Jordanii, Rania ma nie
tylko piękny uśmiech – jest po prostu piękną kobietą. Ale taką osobą, która przychodzi mi na myśl w pierwszej kolejności, jest
pani Irena Sendlerowa. Mając 94 lata, miała
najpiękniejszy uśmiech i zawsze śmiejące
się oczy – wielką życzliwość wypisaną na
twarzy. Takie osoby najbardziej sobie cenię. Nigdy nie widziałam pani Ireny smutnej, a spotykałyśmy się od wielu lat, raz,
dwa razy w roku.
RK: Teraz pytanie z trochę innej serii… Czym
współczesna stomatologia różni się od tej
zapamiętanej z dzieciństwa?
JK: Nigdy nie bałam się stomatologa, przyznam, że z największą przyjemnością chodziłam do dentysty z moimi dwoma siostrami, w tym oczywiście z Wandeczką,
która jest teraz doktorem stomatologii,
specjalistą ortodoncji. Mama przyprowadzała naszą trójkę na wszystkie przeglądy.
Ja jako pierwsza siadałam na fotel. Zawsze
też dostawałyśmy jakieś drobiazgi, w nagrodę za to, że byłyśmy bardzo subordynowanymi pacjentkami. Nasz dentysta
zawsze mówił „O przyszły moje trzy zielone misie”. Nie wiem, dlaczego zielone…
Ale tamta stomatologia była inna, mimo
że miałam świetnego dentystę i nigdy nie
bałam się. Później, kiedy chodziłam do
stomatologa z małą Oleńką, a zwłaszcza
teraz, gdy czasami opowiadają mi moje
przyjaciółki, które są już babciami, o swoich wizytach z wnukami, wygląda to zupełnie inaczej. Truskawkowa pasta, żeby
nie bolało, muzyka, bajki, przyjazne pomieszczenia, zupełnie inny zapach. Stomatologia sprzed wielu, lat kojarzyła się
przede wszystkim z bardzo specyficznymi
zapachami. Ponadto, teraz lekarze mają
możliwość zrobienia bardzo dokładnego
pantomogramu, żeby wiadomo było gdzie
i co leczyć, sposób usuwania zębów jest
o wiele mniej bolesny, oczywiście kolosalnej zmianie uległa ortodoncja. Ja nosiłam kiedyś taki drucikowy aparat, którego
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nienawidziłam, a teraz moja Ola przyjeżdża od siostry, zadowolona, że ma aparat
i może sobie wybrać kolor gumek. Teraz
samo noszenie aparatu jest „very fashionable”, a dbałość o zęby jest kwestią dobrego stylu. Uważam, że najważniejsza jest
profilaktyka, również w stomatologii. Osobiście nigdy nie idę do stomatologa, gdy
mnie coś boli, tylko chodzę regularnie na
wizyty kontrolne.
RK: A czy uważa Pani, że profilaktyka stomatologiczna w Polce jest wystarczająca?
JK: Uważam, że największym błędem było
to, że zlikwidowano gabinety stomatologiczne i lekarskie w szkołach. Niestety wciąż zdarza się, że rodzice nawet nie
wiedzą, gdzie dziecko ma książeczkę
zdrowia. Nie szczepią dzieci, nie chodzą
z nimi na badania profilaktyczne, które
powinny być prowadzone w określonych
momentach życia dziecka. W szkolnych
gabinetach lekarz stomatolog zawsze na
początku roku robił przegląd. Dodatkowym plusem było oczywiście to, że traciło się trochę lekcji… [śmiech]. A poważnie
– taka profilaktyka była istotna. Skoro już
o profilaktyce mowa, nasuwa się przykład
Skandynawii, gdzie profilaktyka, w tym
na przykład profilaktyka raka piersi i szyjki macicy, jest na bardzo wysokim poziomie. Jestem patronem organizacji zrzeszającej europejskie stowarzyszenia osób
żyjących z chorobami nowotworowymi.
Bardzo często moderuję dyskusje na temat chorób nowotworowych, które odbywają się w różnych krajach świata. Jestem
przez wiele osób i organizacji postrzegana jako ikona, osoba, która profilaktyką
chorób nowotworowych zajmuje się całe
lata, dlatego zostałam zaproszona do pełnienia tej zaszczytnej funkcji. Słuchając
prof. Zatońskiego, który prowadzi wykład
i pokazuje jak wygląda w Polsce rak płuc,
jak wygląda zachorowalność na raka piersi, czy raka macicy, jestem cała czerwona
ze wstydu. Z rakiem piersi jest w Polsce
troszeczkę lepiej, ale rak szyjki macicy to
po prostu dramat. Polska jest na ostatnim
miejscu w Europie. Z krajów skandynawskich przyjeżdżają do Polski lekarze, żeby
zobaczyć jak wygląda 4 stopień zaawansowania raka szyjki macicy, którego w Skandynawii dawno już nie ma. We wszystkich
książkach wydanych przez moją fundację,
we wszystkich programach prozdrowot-

nych, m.in. w programie od A do Zdrowia,
umieszczam przesłanie, że najważniejszą
inwestycją w naszym życiu jest inwestycja
we własne zdrowie. Jeśli jesteśmy zdrowi,
jeśli mamy siły, jeśli nie musimy wydawać
gigantycznych pieniędzy na tabletki, na rehabilitację, na kosztowne operacje, to jest
to nasze największe osiągnięcie. Jako małżonka prezydenta, uważałam, że organizowanie akcji prozdrowotnych, namawianie
Polaków do tego, by dbali o własne zdrowie, przychodzili na badania kontrolne,
było moim patriotycznym obowiązkiem.
Tylko 3% Polek chodzi na badania ginekologiczne i robi cytologię! To jest naprawdę dramat! Profilaktyka powinna być prowadzona już w przedszkolach, dziecko
powinno być od najmłodszych lat uczone
pewnych zachowań prozdrowotnych. Na
przykład kobiety ciężarne. Nie mogę pojąć, że są takie kobiety, które palą w ciąży,
które zupełnie nie zdają sobie sprawy, że
to właśnie dziecko wszystko współodczuwa, że rodzą się dzieci zatrute przez swoje
matki alkoholem, i tak dalej… Uważam, że
jest huk roboty pod tym względem.
RK: A może jakaś szczególna przygoda związana z wizytą u dentysty?
JK: Chyba nie ma takiej, ja mam naprawdę
bardzo pozytywne nastawienie do lekarza, profilaktykę stomatologiczna uważam za tak samo ważną jak prześwietlenia
płuc, badania ginekologiczne czy też badania podstawowe, zalecane przez lekarza pierwszego kontaktu. Jestem w sposób bardzo autentyczny zaangażowana
w kwestie zdrowotne, więc nie wyobrażam
sobie, żebym nie świeciła najlepszym przykładem. 17 października jest Dniem Walki z Rakiem Piersi, więc oczywiście robię
kolejne USG. Mówię do kobiet „Jeśli masz
urodziny, to zrób sobie badania, jest to
najlepszy prezent, jaki możesz sobie dać,
potwierdzenie, tego że jesteś zdrowa. Nigdy nie myśl negatywnie: pójdę i dowiem
się, że jestem chora. Takie myślenie jest
złe”. Oczywiście profilaktyka dotyczy także mężczyzn. W 1999 roku moja Fundacja
prowadziła świetny program „Co każdy
duży chłopiec wiedzieć powinien” – rewelacyjna ogólnopolska akcja, w trakcie
której 200-tysięczny nakład książki rozszedł się nam w takim tempie, jakby był
to największy hit sezonu. Wtedy spopularyzowało się powiedzenie „Sprawdź co
masz pod maską” – jak już zrobisz badanie techniczne swojego samochodu, to
sprawdź czy u ciebie także jest wszystko
w porządku. Ciągle wiele osób odwołuje
się do tego powiedzenia.
RK: Prowadzi Pani program Lekcja Stylu w TVN
Style... Czy uroczy uśmiech i ładne zęby to
sposób na zyskanie zachwytu mężczyzny/
kobiety? Na ile ważny jest uśmiech w postrzeganiu człowieka, w jego wizerunku?
JK: Szalenie ważny. Jak spotykamy osobę,
która ma nos na kwintę, to już pierwsze
wrażenie jest bardzo marne. W życiu mamy
różne momenty, lepsze i gorsze, ale musimy „trzymać fason”. Jest to możliwe – ja
doprowadziłam swój uśmiech do perfekcji, w wielu sytuacjach nikt nie miał pojęcia, że jestem po operacji kolana, mam
zwichnięty bark czy 40 stopni temperatu-

ry. Jako małżonka pierwszej osoby w państwie, osoba, która tworzy wizerunek kraju,
musiałam być uśmiechnięta. Uśmiech naprawdę otwiera wiele drzwi, o wiele łatwiej
jest osobom pogodnym, uśmiechniętym,
przekonać kogoś do swoich racji, spowodować, ze ta druga osoba też się uśmiechnie. Bywam w szpitalach, zwłaszcza w szpitalach onkologicznych, gdzie spotykam się
z dziećmi i mimo tego, że serce mi krwawi,
a łzy do wewnątrz ciekną, to przy łóżku
dziecka zawsze staram się być uśmiechnięta, pogodna, mówić o rzeczach wesołych,
żeby dziecko miało poczucie, że nie wiem,
że coś niedobrego się z nim dzieje. Jak ktoś
nie ma ładnych zębów i wstydzi się uśmiechać, to powinien pójść do dobrego dentysty, namawiam do uśmiechu z pięknymi,
zadbanymi i zdrowymi zębami.
RK: Jak ważna jest dobra prezencja, a przy
okazji piękny uśmiech, jeśli jest się osobą
publiczną?
JK: Wizerunek jest bardzo ważny. Stare porzekadło mówi „Jak cię widzą, tak cię piszą”.
Przede wszystkim: schludność w ubiorze,
dbałość o włosy, o odpowiedni strój, dobrany do okazji, buty pod kolor, skarpetki
pasujące do butów, odpowiednia długość
krawata…
RK: Czy to jest aluzja do mojego stroju?
JK: Nie, nie, wszystko jest bardzo dobrze,
dokładnie tak jak trzeba [śmiech]. Najbliższy odcinek Lekcji Stylu będzie dotyczył
pierwszych spotkań w sprawie pracy. Mó-

wię o tym, jak wiele można stracić przez
nieodpowiedni ubiór. Jeśli ktoś stara się
o pracę w banku, to dziewczyna na pewno
nie może pójść na takie spotkanie w bluzce
z dużym dekoltem, w minispódniczce czy
w japonkach, a młody człowiek w krótkich
spodniach i sandałach.
RK: Albo w garniturze i z plecakiem na plecach?
JK: No właśnie, ten plecak trzeba gdzieś raczej zostawić, ale tak samo źle wygląda,
gdy ktoś ma zbyt krótko zawiązany krawat,
nieodpowiednio obcięte włosy i brudne
paznokcie. Jeśli ktoś chce pracować w organach państwowych, w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym i będzie
decydować o naszych pieniądzach, to musimy mieć pewność, że taka osoba to nie
jest ktoś roztrzepany, kto nie zna podstawowych zasad ubioru czy zachowania.
RK: Jak wygląda opieka stomatologiczna rodziny prezydenckiej? Konstytucyjnie ustalono, że prezydent musi chodzić do dentysty
co pół roku, czy to prawda?
JK: Nie, nie [śmiech]. My na szczęście mamy
stomatologa w rodzinie, więc przyznam, że
przez 10 lat prezydentury jeździłam leczyć
zęby do mojej siostry do Krakowa i jej przyjaciółki pani dr Lenik.
RK: Czy zechciałaby Pani powiedzieć coś o zawodzie swojej siostry?
JK: Moja siostra jest wspaniałą ortodontką.
Kocha to, co robi. Wybrała odpowiedni zawód, zna wszystkich swoich pacjentów, jest

cudnym, ciepłym, miłym i sympatycznym
człowiekiem, o czym często słyszę, gdy spotykam ludzi leczących się u niej. Ponadto
szalenie ją cenię za to, że przez cały czas się
dokształca, mogłaby całe swoje mieszkanie
wytapetować dyplomami ukończenia różnego rodzaju kursów polskich i zagranicznych.
Siostra tak kocha swój zawód, że przekazała
swą pasję dziecku. Moja Wandzia bardzo lubi
uczyć, byłam bardzo zaskoczona, że chciało
się jej wstawać rano, żeby za 67 zł miesięcznie
uczyć w technikum dentystycznym w Krakowie. To po prostu niewiarygodne.
RK: Jakieś przesłanie do stomatologów i podpowiedź dla pacjentów zasiadających na fotelach dentystycznych?
JK: Dla pacjentów – żeby wybierać takich
dentystów, do których ma się zaufanie, wtedy, jestem głęboko przekonana, nie będzie
najmniejszych problemów z uzębieniem
Polaków. Do lekarzy – kształcić się. A do
wszystkich… z uśmiechem traktować się
wzajemnie. Uśmiech może naprawdę przenosić góry.
RK: Na koniec zagadka. Ilu lekarzy w Polsce uprawia zawód dentysty?
JK: Nie wiem, przyznam, że nie mam pojęcia.
Pewnie jakieś kilkadziesiąt tysięcy…?
RK: Różnie źródła podają, ale jest to między
18.500 a 20.000 osób.
JK: A myślałam, że więcej.
RK: Pani Prezydentowo, bardzo dziękuję za wywiad i proszę pozdrowić małżonka.
JK: Dziękuję.
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Rather be at the SPA …
CZYLI CHYBA LEPIEJ ODWIEDZIĆ SPA
niż lekarza dentystę?
Już od samego progu czuć słodki zapach lawendy. Zapachowe świece przyjaźnie migocą w półmroku, miękki dywan ugina się pod
stopami, a spokojna, orientalna muzyka jest
balsamem dla zmęczonego codziennym hałasem ucha. Wykaligrafowana karta na stoliku
obok pluszowej kanapy oferuje masaże głowy, woskowanie dłoni oraz ziołowe maseczki
na oczy i twarz, a obok stoi fotel z podgrzewanym podgłówkiem i rząd dzbanków wypełnionych po brzegi przecierami ze świeżych owoców. Zdezorientowany pacjent po
chwili osłupienia zawraca do drzwi, pewny,
że pomylił pokoje. Jeden rzut oka weryfikuje
jednak jego podejrzenia: nad wejściem wisi
uparcie znajome logo, a wykute w mosiądzu
litery witają go w gabinecie DENTYSTYCZNYM. Trudno uwierzyć, ale to naprawdę nie
jest ośrodek spa...
U większości ludzi hasło „wizyta u dentysty”
wywołuje szereg nieprzyjemnych skojarzeń,
od złowrogiego dźwięku pracującej „bor maszyny”, przez przenikliwy ból rozchodzący się
gwałtownymi falami po całym ciele, do drażniącego zapachu środków dezynfekcyjnych.
Dentystów z reguły unika się jak ognia: dzieci
można borowaniem straszyć, a dorosłych nie
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trzeba, bo boją się sami. Wizytami stresują się
na długie tygodnie przed ich terminem, plastikowe fotele śnią się im po nocach, a przestąpienie progu gabinetu wymaga dużej dawki
samokontroli. Nawet sami dentyści często
przyznają, że nie lubią znaleźć się po drugiej
stronie fotela.
Jednak Amerykańskie Towarzystwo Dentystyczne postanowiło dokonać niemożliwego i odwrócić to powszechne, negatywne
myślenie. „Nasz zawód nie należy do najbardziej lubianych” twierdzi dr Kimberley Harms,
konsultant Towarzystwa. „Dlatego staramy się
zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby zmienić to podejście. Wiele lat pracy, długie burze
mózgów i odrobina samozaparcia wreszcie
zaczynają przynosić efekty: gabinety dentystyczne charakteryzowane na SPA, wyrastają
w USA jak grzyby po deszczu”.
I tak niektórym nowoczesnym praktykom stomatologicznym wystroju może pozazdrościć
większość ośrodków relaksacyjno-zabiegowych. Udogodnienia, o których pacjentom się
kilka lat temu nawet nie śniło, teraz uprzyjemniają każdy metr kwadratowy. Poczekalnia, zamiast twardych, plastikowych krzeseł i szarej
wykładziny zamieniła się w prawdziwe spa,

w którym można zafundować sobie (w cenie
leczenia!) szwedzki masaż skroni lub relaksacyjne „gorące kamienienie”. Oczekujący rozsiadają się na pluszowych kanapach, czytają
książki z podręcznej biblioteczki i skubią świeże ciasteczka, popijając cynamonową kawą.
W trakcie zabiegu również mają kilka opcji
do wyboru: oglądanie ostrych, jarzeniowych
lamp przez załzawione oczy na pewno nie
jest jedną z nich. Zamiast tego można oddać
się podziwianiu wiecznie zielonych ogrodów
zimowych za przeszklonymi ścianami gabinetu lub też najnowszych hitów kinowych przez
interaktywne gogle. Nie ma też mowy o jakiejkolwiek niewygodzie: wielofunkcyjny fotel masuje pacjentowi podczas zabiegu plecy,
kaszmirowy koc przykrywa nogi, a futrzane
kapcie mile łechcą stopy.
Wszystkie te udogodnienia i śmiałe pomysły z pewnością odciągają umysł pacjenta
od samego procesu leczenia. Coś, co zachęci
pacjentów do częstszych kontroli i skłoni do
regularnego leczenia, po prostu nie może być
złe. I trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza,
jeśli przyjmuje taki przyjemny wymiar.
A jak wygląda to w Polsce? Pierwsze
tego typu gabinety już się pojawiły
i u nas. I chyba będzie ich coraz więcej.

KO N K U R S:

Szukamy gabinetów SPA w Polsce!
Kążda fotorelacja z takiego gabinetu
z opisem zabiegów SPA, które mogą być
prowadzone w trakcie leczenia stomatologicznego zostanie opublikowana i nagrodzona drobnym upominkiem.
Redakcja

Źle się dzieje w Zębolandii
(mały kraj nad Bałtykiem)
– fragment większej całości...
cz. (II)
Jerzy Elżbieta Skurcz znużonym wzrokiem spojrzał spod swoich okularów na zespół
redakcyjny X-Plombico. Czy ten nowy STOMATOBREDNIAK, to dla nas jakaś konkurencja? Zespół
milczał. Milczały też zespoły Zębatologii Obecnej,
Modernistycznej Sali Dentystycznej, Zębal Trybuny,
Częstopisma Dentystycznego, Butiku Zębotycznego i wielu innych. Na wszystkich padł blady strach...
Bracia Kuweta znowu liczyli pieniądze.
Młodszy im szybciej liczył, tym więcej mu wychodziło. W końcu wyszło mu dwa razy więcej niż starszemu. Wygrałem! – ucieszył się i poszedł zapalić.
Starszy wezwał asystentkę do ślinienia palców
i zaczął liczyć od nowa. Asystentka o wdzięcznym imieniu Jacek, starała się jak mogła...
Docent Punkrok rozmodlony opuszczał Katedrę. Jeszcze tu wrócę, choćby na białym koniu, ale wrócę. Po moim trupie! – zachichotał ktoś w ciemnościach i zniknął...

Profesor Dagner w zamyśleniu skubał brodę. Przed chwilą dzwonili z Najniższej
Kancelarii, ze trzeba wybielić zęby Najwyższemu przed kolejna wizytą w Brukseli. Ale jak tu
wybielać? Najpierw trzeba coś wstawić... Zadzwonię do profesora Ciastkiewicza - pomyślał, albo nie, lepiej do Czerwcowego z Krakowa, albo do Pędzelka z Poznania. A może
poradzi coś Skrzypek z Ciechanowa? Jakich oni
są opcji politycznych? – pytanie trafiło w próżnię...
Adaś Grzbietkoński ciężko zsiadł z motoru. Bolały go jaja i głowa. Zdjął kask i pomyślał... Jeszcze raz pomyślał... Wczoraj śniły mu
się turbiny i kątnice. Co przyśni mu się dzisiaj?
Profesor Jędrzej Stryjkowicz gryzł
namiętnie swój bogatopłytkowy długopis
o smaku szpiku kostnego. 6 miesięcy z długopisem w ustach wyraźnie zwiększyło jego właś-

NADESŁANE
ciwości hemostatyczne. Cieszył się na myśl,
że jest w wieku przedprotetycznym, ale radowała go perspektywa, że to już niedługo...
Natomiast profesor Boliborski z małego
miasta koło Pabianic płakał krokodylimi łzami. Nie
zrozumiem, jak władze miasta mogły wypuścić
z rąk taką imprezę? Przez tyle lat można było chyba wybudować nowoczesne hale targowe? Wcale
nie gorsze niż w tym prowincjonalnym miasteczku niedaleko Swarzędza... Z różnych stron Polski
wtórowali mu inni zwolennicy Targów ABCD.
W połowie drogi miedzy Rzeszowem,
a Poznaniem policja znalazła w lesie pozornie
porzucony rower. Pozornie, gdyż w jego pobliżu,
a dokładnie w odległości 4 metrów, spał pewien
jegomość z brodą, ubrany w zieloną maskującą
kurtkę. Był to gajowy Marucha, który już dwa dni
temu wyruszył do Łodzi na spotkanie z czołowymi
stomatologami w kraju. Po drodze jego nowe CB–
radio podało taką ilość sprzecznych informacji na
temat potencjalnego celu podróży, że postanowił
chwilę odpocząć i wypić pół litra. Biedny gajowy
będzie teraz musiał osiągnąć
swój cel na piechotę. Funkcjonariuszom przecież nie wypadało budzić smacznie śpiącego
starszego pana... No bo to radio
takie fajne, rower też...
Dobranoc Państwu.

INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z PICIEM PIWA, WINA I WÓDKI
OBJAWY

PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

Zimne i mokre stopy

Kufel lub kieliszek trzymany
pod niewłaściwym kątem

Obrócić naczynie tak, by otwór
wycelowany był w sufit

Ciepłe i mokre stopy

Zakłócenia w funkcjonowaniu pęcherza

Ustaw się obok najbliższego psa i skarż się
głośno na jego złe wychowanie

Piwo niezwykle słabe i bez smaku

Pusty kufel

Poproś kogoś by ci postawił kolejne piwo

Przeciwległa ściana jest udekorowana
świetlówkami

Wywaliłeś się na plecy

Przymocuj się paskiem do baru

Masz usta pełne petów

Wywaliłeś się na twarz

Patrz powyżej

Wódka lub wino bez smaku,
mokra koszula z przodu

Nie otworzyłeś ust lub przystawiłeś
kieliszek do niewłaściwej części twarzy

Idź do ubikacji i potrenuj przed lustrem

Podłoga wygląda nieostro

Patrzysz przez dno pustego kufla

Poproś kogoś by ci postawił kolejne piwo

Podłoga się porusza

Wynoszą cię z baru

Upewnij się, że zaniosą cię do innego baru

Pomieszczenie wygląda dziwnie ciemno

Bar już zamknięty

Ustal swój adres z barmanem

Taksówka nagle wypełnia się
kolorową substancją

Konsumpcja alkoholu przekroczyła
twoje możliwości

Zasłoń usta

Wszyscy na ciebie patrzą
i śmieją się

Tańczysz na schodach

Spadnij na kogoś wyglądającego miękko

Piwo jest krystalicznie przezroczyste

To woda, ktoś usiłuje doprowadzić cię
do wytrzeźwienia

Walnij go

Bolą cię ręce i nogi, a umysł masz
nadzwyczajnie czysty

Wdałeś się w bójkę

Przepraszaj każdego kogo spotkasz,
by uniknąć kolejnego oklepu

Nie możesz rozpoznać nikogo i miejsce
wydaje ci się obce

Trafiłeś na niewłaściwe party

Upewnij się, czy mają darmowe piwo

Twój śpiew brzmi chrapliwie

Alkohol za słaby

Napij się więcej, by usprawnić głos

Nie możesz sobie przypomnieć
tekstu piosenki

Alkohol nie jest właściwej mocy

Zagraj na powietrznej gitarze
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DENTOPLOTKA?
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MASAŻE ORIENTALNE

Sztuka masażu tybetańskiego ma bardzo
długą, bo liczącą sobie aż 5 tysięcy lat tradycję. Jest połączeniem klasycznego masażu
leczniczego, refleksoterapii, czyli uciskania
odpowiednich punktów na stopach oraz
bioterapii. Zabieg polega bowiem na skupianiu energii za pomocą dłoni na określonych punktach ciała. Choć jest niemal bezdotykowy, działa bardzo silnie. Masażysta
uciska mocniej jedynie stopy, a skórę na innych częściach ciała tylko muska opuszkami
palców. Tego masażu nie można traktować
jako zabieg profilaktyczny. Wykonuje się go
u osób ciężko chorych, najlepiej po konsultacji z lekarzem. Zabieg oczyszcza organizm ze
złogów toksycznych i przywraca wewnętrzną
równowagę. Działa skutecznie na układ krążenia, poprawia skład chemiczny krwi, reguluje ciśnienie, zmniejsza wrażliwość na ból,
dotlenia mózg, wspomaga leczenie schorzeń
narządu ruchu, m.in. łagodzi bolesne skurcze
mięśni i nerwobóle.

zaledwie spokojne, łagodne uciskanie kciukami czy dłońmi różnych punktów na ciele.
Wygląda to niemal na leniwe wykonywanie
pewnych czynności, i w rzeczy samej, pod
względem zachowania energii, tym właśnie
jest. Ale pod tymi nieskomplikowanymi czynnościami, wewnątrz organizmu dzieje się wiele w subtelnej sferze energii życiowej.
Podczas gdy w akupresurze chodzi o to, by
znaleźć i stymulować określone punkty lecznicze, shiatsu zakłada przede wszystkim masaż całości kanałów energetycznych meridianów. Brak energii w określonym meridianie
jest zgodnie z poglądami shiatsu automatycznie związany z jej nadmiarem w innym.
Tego rodzaju dysharmonię uważa się już za
pierwsze objawy choroby, które trzeba usunąć i zrównoważyć. Shiatsu jest więc w mniejszym stopniu nastawiona na celowe leczenie
konkretnych dolegliwości, lecz raczej na zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia
w ogólności co nie znaczy jednak, że japoński
masaż leczniczy nie może pozytywnie wpłynąć na już istniejące zaburzenia zdrowotne.
Lecznicza moc dotyku znana jest ludziom
od zamierzchłych czasów. Egipcjanie, Arabowie, Inkowie, Aztekowie, Rzymianie i Grecy,
Hindusi, Chińczycy: we wszystkich kulturach
znane było lecznicze działanie nakładania
rąk i masażu. Ale w Państwie Środka leczenia uciskiem palców rozwinęło się jak nigdzie indziej, ponieważ bardzo wcześnie
odkryto tam, że nacisk na określony punkt
ciała może mieć działanie sięgające znacznie dalej i nie tylko łagodzić miejscowe dolegliwości, lecz także wpływać uzdrawiająco
na narządy wewnętrzne. Trzeba było czekać
aż do lat sześćdziesiątych, aby shiatsu zostało ostatecznie uznane w Japonii za metodę
terapeutyczną. Niecałe dziesięć lat później
japoński masaż leczniczy dotarł do Europy
i Stanów Zjednoczonych i na fali rosnącego
zainteresowania dalekowschodnimi metodami leczniczymi stopniowo podbił też zachodni krąg kulturowy.

MASAŻ SHIATSU

PODSTAWOWE CELE SHIATSU:

Shiatsu – „naciskać kciukami”, jest japońską odmianą masażu ciała, wykonywanego
w celu leczenia i powrotu do zdrowia dzięki
wpływowi i poprawie stanu ki w organizmie.
Jest to nowa nazwa najstarszej formy leczenia
uzdrawiania rękoma.
Polega na stosowaniu ucisku dłoni i technik
manipulacyjnych w celu wyregulowania fizycznej struktury organizmu i jego naturalnych wewnętrznych energii, by usunąć stany chorobowe i zachować zdrowie. Shiatsu
utrzymuje ciało, duszę i intelekt w harmonijnej równowadze, pobudza samouzdrawiające siły naszego organizmu i dba o głębokie odprężenie. Stosowany profilaktycznie
przyczynia się do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia, ale jednocześnie można go stosować w celu złagodzenia ostrych
dolegliwości.
Shiatsu bazuje na naszej wrodzonej reakcji
na dotyk, naszej intuicji i naszej zdolności do
ćwiczenia umysłu, by radził sobie z przeciwnościami w dążeniu do osiągnięcia najlepszego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.
Shiatsu posiłkuje się kilkoma technikami,
przy czym pobieżny obserwator może odnieść wrażenie, że nic właściwie się nie dzieje

l harmonizacja przepływu energii w ciele
l wzmocnienie witalności, poprawa fizyczn-

(od lat 18-tu?)
MASAŻ MA URI

Pochodzi z polinezyjskiego systemu uzdrawiania stosowanego w Nowej Zelandii przez
Tohunów - maoryskich ekspertów od uzdrawiania, sztuki masażu, rytuału i życia w harmonii z naturą. Ma-uri w języku Maorysów
oznacza „potomkowie Białego Światła” i nawiązuje do legendy o ich przybyciu na Ziemię
z odległej galaktyki Plejad.
Masaż jest bardzo efektywną terapią, w której elementy starożytnej wiedzy o uzdrawianiu dostosowane zostały do potrzeb współczesnego człowieka. Poprzez specyficzny
masaż całego ciała, wykorzystując energię
tańca i polinezyjskiej muzyki masażysta staje się „narzędziem” wprowadzającym osobę
masowaną na drogę osobistej transformacji
- pozytywnych zmian prowadzących do poprawy zdrowia, relacji z innymi ludźmi, środowiskiem i sobą samym. W masażu wykorzystuje się specjalnie dobieraną muzykę, która
wprowadza rytm, energię i niezwykły klimat
w pracy z osobą poddającą się masażowi.
Ciało klienta traktowane jest z najwyższym
szacunkiem jako „świątynia ducha”.
To podejście klient odczuwa w trakcie terapii
w każdym dotyku, odłożeniu ręki czy nogi,
operowaniu ręcznikiem (odkrywane są tylko
części ciała aktualnie masowane).
Przyjemny, płynny, miękki i naturalny dotyk
stosowany w masażu daje osobie masowanej
czas i przestrzeń dla siebie, otwiera możliwości nawiązania utraconego kontaktu z własnym wnętrzem i przywrócenia właściwego
przepływu energii przez ciało.

MASAŻ AJURWEDYJSKI
Istota masażu ajurwedyjskiego wiąże się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie masażu klasycznego i akupresury.
Celem jest przywrócenie równowagi energii życiowej zwanej prana, krążącej po ciele
w nadis. Nadis to niewidzialne dla ludzkiego oka kanały rozprowadzające energię do
wszystkich narządów i obszarów ciała. Przywrócenie harmonijnego przepływu energii
poprzez stymulację punktów akupresurowych (marmas) stanowi wyraz fizycznego,
psychicznego i duchowego zdrowia.

MASAŻ LOMI-LOMI NUI
Masaż Lomi-Lomi Nui jest formą hawajskiej
„pracy z ciałem”, pochodzącą z dawnych
świątyń na Hawajach. Służył oczyszczeniu,
wzmocnieniu i uzdrawianiu. Często był rytuałem przejścia - wejścia w dorosłość lub
w nowy etap życia. Masaż mógł trwać nawet
kilka dni. Towarzyszyły mu pieśni, modlitwy,
rytuały i różne inne zabiegi.
Dla odróżnienia wyjątkowej wagi i znaczenia, ta świątynna forma masażu Lomi-Lomi
określana była słowem Nui (tj. ważny, jedyny
w swoim rodzaju).
LOMI-LOMI NUI, hawajski masaż świątynny
znany jest już szeroko w USA, wiele luksusowych ośrodków SPA w Europie Zachodniej

– w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii – ma go od dawna w swojej ofercie. Jest
idealnym środkiem na szybkie, zagonione
i często niedbałe życie, jakie prowadzimy,
na nadmiar bodźców atakujących nas zewsząd, na wypalenie zawodowe lub stany
depresyjne. To zwrot w kierunku siebie samego i powiedzenia sobie – „ to mój czas, to
ja sam(a) jestem w tej chwili najważniejszy(a)
dla siebie”. Wszechświat potrafi nas za taki
zwrot w życiu, czasem nadspodziewanie
szczodrze wynagrodzić.

MASAŻ TYBETAŃSKI

go samopoczucia
l poprawienie koncentracji i sprawności in-

telektualnej
l ogólne profilaktyczne działanie prozdr-

wotne
l usunięcie blokad i nagromadzonych emocji

na wszystkich płaszczyznach
l pobudzenie samouzdrawiających sił org-

nizmu
l uwrażliwienie na sygnały płynące z wła-

snego ciała
l uwrażliwienie na świadome przeżywanie

własnego życia wewnętrznego
Shiatsu jest bardzo bezpiecznym masażem.
Bywa niezwykle skuteczny w przypadku przewlekłych dolegliwości, a także w wielu drobniejszych ostrych schorzeniach i chorobach.
Szczególnie ostrożnie należy go stosować
zaledwie w trzech przypadkach: ciąży, przy
podwyższonym ciśnieniu tętniczym i u chorych na padaczkę.
Redakcja
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do hinduskiej świątyni i bierzemy udział w krótkim nabożeństwie, a po kolacji… cóż, integracja
nad basenem.

2008 09 03

Rano przed hotelem czekają na nas nietypowe
taksówki: wszystkie są przyodziane kolorowo, wymagają drabiny do wejścia i mają zadarte trąby. Bo
tak – dziś zaczynamy dzień od przejażdżki na królewskich słoniach. Następnie bardziej konwencjonalnymi środkami transportu – to jest za pomocą
jeepów – wjeżdżamy na trudno dostępne wzgórze
do fortu Amber, skąd rozpościera się malowniczy
widok na całą okolicę. Po powrocie i spakowaniu
walizek przenosimy się do Kuchaman City, żeby
zwiedzić kolejny fort. I tym razem również w nim
zamieszkać. Po przejściu nieskończonej liczby
komnat, krużganków, zakamarków, korytarzyków
i tarasów i wielokrotnym gubieniu się we własnym
hotelu, jemy kolację w wyjątkowej scenerii. Integracja nad basenem zastąpiona integracją na licznych tarasach niesamowitego fortu.

POWITANIE W DELHI

RELACJA Z WYJAZDU DO INDII
Lądujemy na lotnisku w Delhi, pilot informuje
nas, że temperatura powietrza wynosi 33 stopnie. O północy. Mocno klimatyzowanym autobusem zwożą nas z płyty lotniska po odbiór bagażu,
w liczbie o jeden mniejszej niż przy wylocie. Kilka
dyskusji z obsługą lotniska i wypełnionych druczków później jesteśmy witani kwiatami, indyjskimi
przysmakami i ogromnym baldachimem z napisem „Witamy w Indiach stomatologów z Polski”
przez Jahangira (przewodnika) wraz z jego świtą.
Chwilę później siedzimy w autokarze, gdzie zostaje nam przedstawiona cała załoga: kierowca, asystent kierowcy (wszyscy są zbyt śpiący i zmęczeni,
żeby zastanawiać się nad sensownością takiej posady), kamerzysta i polej-boye (panowie, których
zadaniem jest ciągłe polewanie drinków w czasie
jazdy). Ruszamy w kierunku hotelu i kilka przespanych godzin później jesteśmy witani w pałacu. Bo
trudno inaczej nazwać ten hotel. Idziemy na śniadanie, wracamy do pokoi na drzemkę, a po południu ruszamy na przejażdżkę rikszami po ulicach
Mathury, spływ świętą rzeką Yamun i zwiedzenie
świątyni Kriszny. A po powrocie i kolacji rozpoczyna się integracja nad basenem…

2008 08 30

Przed śniadaniem ruszamy do pobliskiej Agry,
żeby obejrzeć Taj Mahal. Budynek jest spektakularny, na wszystkich wywiera ogromne wrażenie.
Jeszcze ciekawsza wydaje się stojąca za nim miłosna historia, zwłaszcza w wydaniu gawędziarzaJahangira. Po śniadaniu i odpoczynku przy basenie (a raczej W BASENIE, ponieważ temperatura
pędzi wszystkich do wody), wyruszamy na zwiedzanie Czerwonego Fortu oraz dwóch manufaktur: rękodzieł z marmuru i dywanów z jedwabiu.

ZAKUPY, ZAKUPY, ZAKUPY
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Po dokonaniu sporych zakupów (w tym miejscu
warto zaznaczyć, że 70% grupy to kobiety) wracamy do hotelu na kolację i – uwaga – integrację
nad basenem.

2008 09 01

Wyruszamy z Agry do Jaipuru, przejeżdżając po
drodze przez opuszczone miasto Fathepur Sikri.
Instytucja asystenta kierowcy wyjaśnia się sama,
podobnie jak fraza „wymijanie na białko” (czyli skręcanie spod kół pędzącego prosto na nas
innego pojazdu dopiero w momencie, gdy kierowcy widzą swoje białka oczne). Na ulicach panuje Sodoma i Gomora: autokary, wypchane po
brzegi ciężarówki, wypełnione ludźmi po dach
(a nawet załadowane na dachu) autobusy, riksze, słonie, wielbłądy, osły, dzieci, psy, tuk-tuki,
samochody, skutery (na których siedzą nieraz
4 osoby), motocykle, bryczki zaprzężone w konie
to tylko niektórzy uczestnicy ruchu drogowego.
Przekonujemy się też, że najważniejszą częścią jakiegokolwiek pojazdu jest klakson: to bez niego
na indyjskich ulicach ani rusz. Wieczorem dojeżdżamy do hotelu w Jaipur na kolację i… integrację nad basenem.

2008 09 02

Zwiedzamy Różowe Miasto oraz kompleks pałacowy,
gdzie mieszka obecny Maharadża Jaipuru. Następnie
spędzamy czasu (znacznie więcej niż planowano, jednak z uwagi na podział płciowy grupy, trudno się dziwić) w sklepie z tkaninami i strojami indyjskimi, gdzie
panowie są przyodziewani w turbany, kobiety w szale
i sari, drinki i indyjskie smakołyki są serwowane
i wszyscy momentalnie zapominają o zmęczeniu.
I oszczędzaniu. Przed kolacją udajemy się jeszcze

CIEKAWE INSTRUMENTY

29.08.-08.09.2008
2008 09 04

Z Kuchaman City wyruszamy do Bikaneru. Po
drodze czekają nas mocne wrażenia: zwiedzanie Świątyni Mata, którą od wieków zamieszkują
setki świętych szczurów. Niektórzy drżą z przerażenia, inni z fascynacji, ale wszyscy są zgodni co
do jednego: miejsce jest nietypowe i na pewno
warte obejrzenia.
Późnym popołudniem wyruszamy na przygodę
z wielbłądami: najpierw zwiedzanie jedynego
w Azji Instytutu Naukowego ds. Badania Wielbłądów, a później przejażdżka na tych uroczych
zwierzakach po pustyni Thar.
A po zakwaterowaniu w hotelu czeka na nas nietypowa niespodzianka: zaproszenie do domu rodziców Jahangira. Zostajemy przyjęci w bardzo
ciepły sposób, serwowane są napoje i smakołyki,
zwiedzamy wnętrze prawdziwego, indyjskiego
domu i zostajemy obdarowani hinduskimi strojami. Przez cały następne dzień wszyscy zachodzą
w głowę, jak odwdzięczyć się naszemu przewodnikowi i jego rodzinie.

2008 09 05

Rano zaczynamy od zwiedzania kolorowej świątyni Dżinijskiej. Jest to dość ciekawa religia, w której nie można zabijać żadnych zwierząt, więc ka-

RYTUALNA KĄPIEL W ŚWIĘTEJ RZECE

NOWY TYP TAKSÓWKI

PAŁAC WIATRÓW

HINDUSI LUBIĄ POZOWAĆ DO ZDJĘĆ
płani chodzą boso lub nawet nago. Tych drugich
niestety nie widzieliśmy.
Po przejażdżce bryczkami po ulicach Bikaneru
i obejrzeniu Haveli (imponujących domostw kupieckich) zwiedzamy fort Junagargh. Następnie
mamy czas wolny, który wykorzystujemy różne,
np. pisząc pocztówki do Polski.
Wieczorem odbywa się wieczorek indyjski, na
który stawiają się rodzice Jahangira oraz my –
ubrani w stroje, które od nich dostaliśmy.

TUK TUK, LOKALNY ŚRODEK LOKOMOCJI

WIELKA BRAMA

2008 09 06

Po śniadaniu wyruszamy do Sekhawati, po drodze odwiedzając nowo wybudowany kościół katolicki oraz dom siostry Jahangira (gdzie po ras
ostatni widzimy się z rodziną Jahangira i dajemy
im skromne kwiaty, jako symbol naszej wdzięczności). Na miejscu zwiedzamy niewielkie miasteczko Mandawa, zwane radżasthańską galerią
pod gołym niebem. oczom naszym ukazuje się
ciąg prześlicznych, choć niestety podupadłych
kupieckich domostw, które niegdyś – jako punkt
na szlaku jedwabnym - stanowiły ważny ośrodek
handlowy. W trakcie zwiedzania zaskakuje nas
ogromna burza: w strugach deszczu wracamy
do hotelu, gdzie po kolacji – wciąż w strugach
deszczu – integrujemy się w gorącej, basenowej
wodzie, popijając drinki i odmawiając wyjścia na
chłodne zewnątrz.

SAMOCHODY, MAŁPY I...

TADŻ MAHAL - CUD ŚWIATA,
KTÓRY TRZEBA ZOBACZYĆ

2008 09 07

Po przebudzeniu dostrzegamy, że po burzy nie
ma ani śladu, więc pod prażącym słońcem i czystym niebem wylegujemy się w spektakularnej
scenerii nad basenem. Po południu wyruszamy
do rezerwatu Sariski, gdzie – po zapłaceniu małpom haraczu w postaci bananów na wjeździe –
nocujemy w hotelu w samym sercu parku narodowego zamieszkiwanego przez tygrysy. Z powodu
braku basenu integracja odbywa się w pokojach.
A tygrysów niestety nie widać.

PRZERAŻAJĄCA ŚWIĄTYNIA

OPUSZCZONE MIASTO,

SZCZURÓW

A SZKODA

2008 09 08

Po ostatnim wspólnym śniadaniu wyruszamy
do Delhi, zapętlając tym samym trasę naszej
wycieczki. Tam czeka nas kilkugodzinne, dosyć
intensywne zwiedzanie stolicy: oglądamy Radżpath (drogę królewską), bramę Indii, świątynię
Sikhów (zaznajamiając się przy okazji z ich ciekawą religią) oraz największy meczet w Indiach.
Po przejechaniu aleją ambasad i obejrzeniu z zewnątrz parlamentu, na kilka godzin zostaje nam
udostępniony hotel, gdzie jemy kolację i możemy odświeżyć się przed podróżą. Koło dziesiątej
wieczorem wyruszamy na lotnisko, po rzewnym
pożegnaniu wsiadamy do samolotu i zmęczeni,
pełni nostalgii, ale usatysfakcjonowani, opuszczamy ziemię indyjską.

Redakcja

FARBY UŻYWANE DO KROPEK

ŚWIĘTY MĄŻ

TANIEC KOBRY

NA KAŻDYM KROKU ŚWIĘTE KROWY
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REPORTAŻ ŚLEDCZY
W 2009 roku najprawdopodobniej nastąpi
kres nowoczesnej endodoncji. Jak donoszą nasi reporterzy śledczy z Korei, ze 100%

perki na rynek niemiecki. Na obrazkach wytwórcy ćwieków stomatologicznych z gutaperki w Iranie (uczestnicy wystawy patrz

pewnością można stwierdzić, że w 2009
roku ulegną zagładzie wszystkie plantacje
drzewa gutaperkowego (Palaquium gutta)

wego korespondenta, redaktor
Olgi, uzyskaliśmy zdjęcia jak
przedstawiciel
Stowar z ysze nia Niemieckich
Producentów
o p us z c z a b u dynek Ministers t wa Zdrowia
Ukrainy. SPiDS
we wrześniu po
uzyskaniu informacji o tragedii
w Korei podjął negocjacje z Ministrem Spraw
Zagranicznych Radkiem Sikorskim (chcieliśmy działać legalnie), jednak do bezpośredniej rozmowy na temat embarga na
przedstawiony produkt nie doszło. Minister
Spraw Zagranicznych w prawdzie obiecał, że
przedstawi sprawę na posiedzeniu Komisji
Europejskiej w Brukseli jednak, jak wiadomo,

relacja str. 17). Jednak produkcja gutaperki
w Iranie niesie ze sobą pewne bardzo poważne komplikację natury międzynarodowej, ponieważ Iran objęty jest embargiem
handlowym przez USA oraz UE, tak więc po-

- winny jest chrząszcz z rodziny kózkowatych
Creambyx cerdo (Kozioróg dębosz). Owad
ten z nieznanych przyczyn zmienił roślinę
na której żeruje, z dębów na drzewo gutaperkowe, powodując zniszczenie w 90%
plantacji drzew gutaperkowych w Korei. Do
tej pory plantacje w Korei zapewniały 78%

tencjalny bezpośredni handel jest niemożliwy. Stowarzyszenie Niemieckich Producentów znalazło rozwiązanie tego problemu.
Gutaperkę będą importować firmy ukraińskie (Ukraina nie należy do UE), następnie
będą przeklejać etykiety i wysyłać na rynek
niemiecki. Dzięki czujności naszego no-

produkcji światowej. Z nieoficjalnych źródeł
dowiedzieliśmy się, że podczas IDS 2009 Koreańskie Stowarzyszenie Producentów ma
publicznie ogłosić całkowite wstrzymanie
produkcji tego wyrobu medycznego. Redakcja „Dentoplotka” dowiedziała się o tej niebezpiecznej sytuacji już we wrześniu, jednak
aby nie dopuścić do paniki na rynku postanowiliśmy dokładnie sprawdzić tą informację. Jak podaje nasz korespondent z Niemiec, kolega Daniel, VDDI (Stowarzyszenie
Niemieckich Producentów) odpowiednik
SPiDS, wysłało bardzo mocną delegację do
Iranu w celu zabezpieczenia dostaw guta-
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nie mógł uczestniczyć w obradach zespołu
do spraw gutaperki, ponieważ jego miejsce zajął prezydent RP. Niestety obawiamy
się, że na kolejne szczyty UE Pan Minister
też nie pojedzie z wiadomych powodów.
SPiDS w takiej sytuacji zostaje zmuszony
do podjęcia innych działań. Poprosiliśmy
naszego współpracownika kolegę Daniela,
aby w Iranie nawiązał dla nas (polskich firm)
kontakty handlowe w sprawie gutaperki. Jak
widać na zdjęciu, wywiązał się fantastycznie, a zarząd SPiDS wymyślił zdecydowanie
łatwiejszą drogę przerzutu objętej embargiem Gutaperki do Polski. Z Iranu będzie
eksportowana do Korei, a z Korei do Polski.
Będą ją nabywać dotychczasowi dostawcy.
W ten sposób pokryjemy rynek w Polsce. Co
może się stać, gdy Narody Zjednoczone, USA
i UE potępią jednak twardo Koreę i transakcje tego typu będą niemożliwe, przeczytaj
na stronie 18.
Redakcja

„TERAZ POLSKA”, „DOBRE BO POLSKIE”,
„KUPUJĄC KRAJOWE PRODUKTY WZMACNIASZ OJCZYZNĘ”

dobrze znanych i nieznanych. Jednak łączy
ich, a w szczególności tych najlepszych, jedna
wspólna cecha: działają na rynku globalnym.
Kupują więc maszyny i surowce we Włoszech,
Niemczech, USA, na całym świecie. Ile więc
w unicie jest polskich części? Ile substancji
w masie wyciskowej pochodzi z Polski? Tego
zwykły użytkownik nie wie i nigdy się nie dowie. Ileż to produktów pochodzenia polskiego sprzedawanych jest pod markami innych
firm? Ileż to produktów z zagranicy sprzedawanych jest jako polskie?
Dlatego, moim zdaniem, całkowicie nieuprawnione jest stosowanie symboli narodowych na produktach oferowanych na
wolnym przecież rynku. Tego typu działania
mogą i prawie zawsze wprowadzają konsumenta w błąd.

Jak wygląda patriota niemiecki jeżdżący
Oplem Corsą? GM, właściciel Opla, to firma
amerykańska, auta wyprodukowano w Hiszpanii a silnik pochodzi z Włoch.
Jednak wszyscy myślą, że Opel jest niemieckim autem. Czy można reklamować Volkswagena jako produkt półpolski? Bo przecież silniki tych aut pochodzą z Wałbrzycha,
podobnie jest z Toyotą czy Fiatem.
Uważam również, że patriota-lekarz, w tym
wypadku użytkownik, nie powinien objawiać się tym, co stosuje tylko jak stosuje.
Ponieważ dentysta-patriota leczący skutecznie, rzetelnie, zgodnie z regułami i zasadami, nie chodzi na skróty nawet, jeżeli
skrót będzie „patriotyczną polską produkcją”, bo to w końcu sprawa symbiozy pomiędzy umiejętnościami lekarza a materiałami i urządzeniami, którymi pracuje.
Mam nadzieję, że jeżeli w krótkiej przyszłości przemysł dla dentystyki w Polsce
nadal będzie się rozwijał dynamicznie, tak
jak do tej pory, to zostanie zauważony na
całym świecie.
SPiDS od lat promuje marki i produkcję polskich wytwórców na świecie. Jednak zdecydowanie ładniej w moim odczuciu wygląda
reklama bez symboli narodowych i haseł
patriotycznych.
Redakcja PC

MY TEŻ BYLIŚMY KIEDYŚ MŁODZI
humor z dziecięcych zeszytów…
- Dziewczyny mają język zbudowany z mięśni długich.
- Serce zdrowego człowieka powinno bić 70 do 75 minut.
- Grzyby składają się z kapelusza, trzona i robaków.
- Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej podobna.
- Alkohol to wróg człowieka i go zwalcza.
- Najmniejszą częścią organizmu jest palec.
- Znanym drapieżnikiem leśnym jest drapichrust.
- Kiedy nadchodzi wiosna, na drzewach lęgną się listki.
- Ssaki i człowiek posiadają głowę,
tułów i w pewnym sensie ogon.

rys. Barbara Droździk

rys. Barbara Droździk

Temat tego artykułu jest w pewnym sensie
przewrotny, bo czy jest prawdą, że polski
patriota powinien kupować tylko polskie
produkty i czy można się posuwać w kategoriach ofert i marketingu do wpływania
na uczucia patriotyczne klienta? Jak wiemy większość Francuzów pije tylko francuskie wino, większość Niemców jeździ niemieckimi samochodami, Czesi z kolei piją
tylko czeskie piwo, innych przykładów na
całym świecie można znaleźć wiele, ale czy
jest to właściwa droga w czasach globalizacji? (W tym kontekście czy polski dentysta
ma szanse używać polskiego wyposażenia
w gabinecie i polskich materiałów?)
Jeżeli otworzymy katalog wystawy IDS
w Kolonii, która jest największą światową
wystawą w zakresie stomatologii, to z dużym trudem znajdziemy kilku polskich producentów „podoklejanych” do różnych firm
na bardzo małych metrażach, poukrywanych po kątach.
Ale czy rzeczywiście polska produkcja dla
dentystów i oferta polskich firm jest tak
skromna? Otóż nie, i tak rozpoczynając wycieczkę po polskich producentach należy
zwrócić uwagę, że wyposażenie praktyk
w unity i meble polskiej produkcji jest nie
tylko łatwe, ale również jakość produktów
nie odbiega od standardów światowych.
Producenci tacy jak Famed, Topdent, Makromed nie tylko produkują udane konstrukcje,
ale przede wszystkim produkty te są ładne
i funkcjonalne. Dodatkowo mamy na terenie
kraju stosunkowo dużo producentów innego wyposażenia. I tak Zhermapol oferuje
wysokiej klasy masy wyciskowe, firma Arkona z Lublina bardzo ceniony kompozyt, firma
Poldent spod Warszawy jest chyba 4. co do
wielkości producentem narzędzi endodontycznych (część produktów zajmuje bardzo
wysokie miejsca w rankingach).
Iluż mamy innych dobrych producentów?
Są ich dziesiątki: małych, dużych, średnich,
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UDANE IMPREZY
KONGRES
W USTRONIU

W dniu 25.10.2008 odbywał się 8. kongres w Ustroniu o tematyce biomateriałów w stomatologii. Od lat kongres ten
stanowi bezsprzecznie najważniejszą
pozycję naukową łączącą dziedziny nauki reprezentowane przez politechniki

oraz akademie medyczne. W tym roku
dopisało jak zwykle liczne grono wykładowców, jak i uczestników, a nad poziomem wystąpień czuwali organizatorzy:
prof. Wiesław Chladek, prof. Jacek Kasperski, gościem honorowym był prof.
Spiechowicz. Redakcja „Dentoplotka”
postanowiła wszystkie przyszłe kongresy biomateriałów wspierać, ponieważ
jest to bezsprzecznie jedna z najważniejszych pozycji naukowych na rynku
dentystycznym w naszym kraju.
Redakcja

IMPREZA SZKOLENIOWA W SZCZECINIE
W dniu 24 października 2008 w Szczecinie w salonie BMW odbyła się impreza szkoleniowa sponsorowana przez
Dental Labor kolegi Rogalskiego. Kilka
niezmiernie interesujących tematów
przyciągnęło ogromną liczbę słuchaczy. Hitem wieczoru było losowanie samochodu BMW 320D wśród osób, które
zrozumiały wykłady. Samochód wygrała Pani dr Ewelina P. Nie mogła go jednak odebrać z powodu nieposiadania
prawa jazdy (odebrano przed dwoma
laty, zakaz prowadzenia pojazdów na
5 lat, 2,43‰)
Redakcja
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DENTAL
UKRAINA
Od 30 października do 1 listopada
2008 r. we Lwowie odbyła się impreza Dental Ukraina. Jest to druga co
do wielkości wystawa na Ukrainie.
Fantastyczna atmosfera wystawy połączona była z wręcz niewyobrażalną frekwencją lekarzy, konstrukcje
stoisk przewracały się pod naporem
zwiedzających. Wszyscy wystawcy
deklarowali olbrzymie zyski. Wystawę zaszczycili swoją obecnością
przedstawiciele VVDI, SPiDS, jak
również wielu innych zagranicznych
delegacji.

TYLKO STOISKO MAJOR PL NIE CIESZYŁO SIĘ DUŻYM
POWODZENIEM. LASKI NIE MARTWCIE SIĘ!

WYSTAWA
W IRANIE

MOŻEMY POZAZDROŚCIĆ IRAŃCZYKOM PIĘKNYCH, UDANYCH
WYSTAW. CIEKAWE, CZY KIEDYŚ
DOCZEKAMY SIĘ W POLSCE TAKICH TŁUMÓW ZWIEDZAJĄCYCH.
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INFORMACJA TURYSTYCZNA
e-mail: idf@idf.net.pl, tel. 022 868 36 93
Firma IDF sp. z o.o. organizuje
w przyszłym roku na początku listopada wyjazd do Lwowa. Celem
wyprawy jest sprzęt stomatologiczny. Uwaga to nie żart. Na wystawie we Lwowie w tym roku pokazano unit stomatologiczny firmy
Kavo Estetica E80 (patrz. zdj. 1 i 2)
na stoisku unit prezentował kolega
Igor. Uwaga cena (zdj. 3 i 4) podana
w hrywnach. Naklejka ze zmianą
ceny podwyższyła ją o ok. 20% z powodu spadku wartości hrywny. Inne
unity firmy Kavo (zdj. 5) można było
nabyć w cenie 2200-3200 dolarów.
IDF w takiej sytuacji podjął negocjacje z firmami w celu przerzutu po-

fot. 1

transakcyjnego unitów z Ukrainy do
Polski. Najlepszą cenę zaoferował
kolega Marek Śniadach z firmy Unimed proponując stałą opłatę manipulacyjną w wysokości 1500 zł za
każdy unit przewieziony do Polski.
Zapisy na miejsca w autobusach IDF
bus przyjmowane są pod adresem
e-mail: idf@idf.net.pl lub telefonicznie u koleżanki Karoliny (tel.
022 868 36 93). W celu ułatwienia
decyzji zakupu radzimy sprawdzić
oficjalny cennik firmy Kavo.

fot. 3

Redakcja

fot. 4

fot. 2

Humor z zeszytów…

fot. 5

Z OSTATNIEJ CHWILI

Dbamy o czystość studzien w ten sposób, że nie budujemy ich koło odbytu zwierzęcego i ludzkiego.
Kangur ma łeb do góry, dwie krótkie przednie kończyny i dwie tylne długie, w worku ma brzuch na
małego i długi ogon.
W puszczy żyje dużo drapieżników, które mogą
człowieka pożreć, zadusić i zostawić.
Symbioza jest wtedy, jak krokodyl żyje z ptaszkiem;
on mu wyjada między zębami.
W odróżnieniu od innych zwierząt, ptaki mają czasem nakrapiane jaja.
Aby nie narazić się żmii, nie należy kopnąć ją w danym miejscu.
Higiena polega na pomnażaniu dzieci
w internatach i szkołach.
Oko umieszczone jest w moczodole.
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Kolega Marek, informowany systematycznie o postępach działań SPiDS
w zakresie gutaperki, postanowił znaleźć alternatywne rozwiązanie
sposobu wypełnienia kanałów zębowych. Zamiast gutaperki stosowany jest znany od dziesięcioleci sposób wypełnienia kanałów zębowych zmielonymi ptasimi piórami z olejkiem waniliowym, tak więc,
węsząc dobry interes, na początku października rozpoczął negocjacje z najbardziej znanym i największym hodowcą kurczaków w RP,
panem Józkiem.

Krowy nie mają górnych zębów, a ich dolne
zęby nie przestają rosnąć.
Największy rekin, 12-metrowy rekin wielorybi ma najmniejsze zęby. Jest ich 4000, o wielkości 3 mm każdy.
Wszystkim rekinom stale rosną zęby, są one
przeważnie wymieniane co 8 dni.
Zęby szczurów rosną przez całe ich życie.
Szczury muszą ciagle coś gryźć, aby pozbyć
się uczucia swędzenia spowodowanego rosnącymi zębami.
Dziki słoń zjada dziesiątki kilogramów pożywienia dziennie, wykorzystując do żucia
4 zęby trzonowe: dwa górne i dwa dolne.
Zęby te są narażone na bardzo duże siły żująco-trące, stąd średnio w ciągu 10 lat zostają starte aż do samego dziąsła. Wtedy są
zastępowane następnymi, które wyrastają,
ale proces ten
powtarza sie tylko 6 razy w ciągu życia słonia.
Zęby trzonowe
słonia mają około 30 cm długości i ważą około
5 kg.
fot. Internet

TESTY
WYKORZYSTUJĄCE
ŚLINĘ POZWALAJĄ
NA WYKRYCIE
RAKA JAMY USTNEJ
fot. DigiTouch®

ZE ŚWIATA ZWIERZĄT:

Jest szansa, że w niezbyt odległej przyszłości prosty test śliny, wykonany np. przez
lekarza stomatologa, pozwoli na wykrycie
raka jamy ustnej. Badacze z Uniwersytetu
Los Angeles w Kalifornii, zidentyfikowali każde z 1116 białek występujących w ślinie ludzkiej. Następnie pobrali próbki śliny od 64 pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem jamy
ustnej oraz od 64 zdrowych pacjentów.
W trakcie prac badawczych wyodrębnili
5 białek, które mogą wspomóc proces identyfikacji raka jamy ustnej. Testy bazujące na
tych białkach wykazały 90% przypadków
raka jamy ustnej i w 83% go wykluczyły.
Planowane są badania na znacznie większa
skalę, które umożliwią stworzenie testów
wykrywających raka jamy ustnej w bardzo
wczesnej, praktycznie zawsze uleczalnej,
fazie. Testy śliny są także prowadzone pod
kątem możliwości wykrywania raka głowy,
szyi i piersi. W/w badania są opublikowane
w magazynie Clinical Cancer Research.

CIEKAWOSTKI

ZE ŚWIATA
SPORTS DENTISTRY
FACTS
Urazy dentystyczne w sporcie:
Urazy dentystyczne są najczęstszymi urazami
w obrębie głowy, jakie zdarzają się sportowcom. Większości takich urazów można zapobiec. Lekkoatleta jest 60 razy bardziej narażony na urazy zębów, jeśli nie nosi odpowiednio
dopasowanego ochraniacza.
Koszty leczenia złamanych zębów wielokrotnie przekraczają koszty ochraniaczy.
Każdy z lekkoatletów ma 10% szanse na uraz
głowy w trakcie sezonu i ponad 50% szansę
na taki uraz w trakcie swojej kariery sportowej. W USA koszty reimplantacji zęba wynoszą około 5000 USD, a koszt całego leczenia z
tym związanego około 15.000 do 20.000 USD.
Ocenia się, że w USA noszenie ochraniaczy
na twarz/usta zapobiega powstaniu około
200.000 urazów rocznie.
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Trzy stany bytu

DUCH

UMYSŁ

CIAŁO

Liczba trzy już przez starożytnych filozofów uważana była za doskonałą.
Symbolizuje wiele zjawisk i elementów otaczającego nas świata: istnieją trzy
stany czasowe (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość), trójwymiarowość
przestrzeni oraz trzy stany materii (stały, płynny i gazowy). W wielu religiach
(między innymi w chrześcijańskiej) liczba trzy odgrywa bardzo ważną rolę.
Również ludzki byt charakteryzuje swoista trójwymiarowość. Każda jednostka egzystuje zatem w trzech płaszczyznach: cielesnej, umysłowej
i duchowej. Koncepcję tę można stosunkowo łatwo przedstawić poprzez
analogię do stanów materii. Odpowiednikiem stanu stałego jest ciało:
łatwo wskazać jego jednoznaczne granice, trudno natomiast je zmienić.
Umysł to stan płynny, czyli przejściowy: odpowiedzialny za procesy umysłowe mózg jest oczywiście określony i materialny, natomiast wchodzące
w skład płaszczyzny umysłowej świadomość i podświadomość już nie.
CHARAKTERYSTYKA

ZNACZENIE DLA LEKARZA STOMATOLOGA

PIELĘGNACJA

To fi zyczny, dający się jednoznacznie określić i najlepiej poznany obszar bytu. Powszechnie znane są
jego ograniczenia, wszyscy mamy świadomość jego
podatności na zniszczenie przez bodźce zewnętrzne,
wewnętrzne i przede wszystkim czas. Mimo, że procesu starzenia się nie da się zatrzymać, odpowiednia pielęgnacja ciała oferuje możliwość przyhamowania jego
tempa. Jego znaczenie dla pozostałych dwóch stanów
jest chyba najbardziej oczywiste: bez dobrego zdrowia
i odpowiedniej kondycji fizycznej jednostka nie może
rozwijać swoich emocji czy intelektu.

Dla stomatologa ciało ma ogromne znaczenie. Jest jego głównym i najistotniejszym środkiem produkcji: bez zwinnych rąk,
sprawnych pleców, zdrowych oczu czy niebolącego karku nie
sposób pracować. Jeśli ciało zawodzi, nie pomogą nawet najbardziej wyrafinowane sprzęty i rozwinięta technologia. Własne ciało powinna dla lekarza stanowić najistotniejszy element
praktyki: bez niego nie będzie funkcjonował żaden gabinet.
Dlatego stomatolog powinien przykładać szczególną wagę do
dbania o siebie – organizmu, w przeciwieństwie do pozostałego
wyposażenia gabinetu, nie da się wymienić na nowy.

Metody dbania o ciało są z jednej strony stosunkowo proste i powszechnie znane, z drugiej zaś najbardziej brzemienne w skutkach, jeśli zostaną zaniedbane. Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, co dla
ciała jest dobre; natomiast znacznie mniej osób stosuje się do owych
wytycznych. O ciało można dbać na 3 sposoby:
- o jego ogólną sprawność: odpowiednia porcja ruchu, właściwy
wypoczynek, dotlenienie, masaże, ćwiczenia relaksacyjne
- od wewnątrz: „niezaśmiecanie” organizmu nieprawidłową dietą,
regularne i zbalansowane podawanie pokarmów, odpowiedni
stosunek ilościowy produktów żywieniowych
- od zewnątrz: ochrona skóry przed słońcem, ochrona oczu,
zabiegi nawilżające

To intelektualny, trudniejszy do scharakteryzowania
i kryjący wciąż wiele tajemnic obszar bytowania jednostki. Zawiera wszelkie procesy umysłowe: od postrzegania i percepcji, przez pamięć i uczenie się, do analizy
i syntezy. Nie jest, tak jak ciało, podatny na zniszczenia
mechanicznie. Największe zagrożenie dla umysłu stanowi zaniedbanie, brak odpowiedniej stymulacji. Umysł
jest ośrodkiem sterowania jednostki, przez co wywiera
ogromny wpływ na pozostałe dwa stany bytu.

Przy obecnym, błyskawicznym rozwoju medycyny umysł lekarza stomatologa musi być sprawny by przyswajać, adaptować
i analizować świeże informacje. Te procesy pozwalają lekarzowi
poznawać nowe metody pracy, uczyć się kolejnych trendów,
stawać się lepszym specjalistą. Umysł lekarza stomatologa
musi bez ustanku pracować na maksymalnych obrotach, zapamiętywać dane o nowych produktach, opanowywać nowe
technologie w ciągle zmieniających się urządzeniach. W coraz
bardziej przyspieszającym świecie dobrze działający umysł
stanowi o sukcesie: w przeciwnym razie, jednostka, która nie
potrafi dotrzymać tempa, skazana jest na porażkę.

Termin „fitness” stosuje się coraz częściej również w stosunku do umysłu. Pamięć, szybkość przyswajania informacji, zdolność analizy i oceny sytuacji w pewnym sensie są jak mięśnie: im częściej ćwiczone, tym
łatwiej i z mniejszym wysiłkiem można z nich korzystać. Stymulowanie
rozwoju umysłowego może odbywać się na dwóch płaszczyznach:
- związaną z praktyką zawodową: poszerzanie wiedzy o produktach,
rozmaite kursy i konferencje, szkolenia ekonomiczno-prawne
związane z funkcjonowaniem praktyki
- pozostałą: nauka języków, szkolenia komputerowe, pogłębianie
wiedzy z różnych zakresów

To emocjonalny, niemożliwy do jednoznacznego określenia i najsłabiej poznany aspekt ludzkiego funkcjonowania. O ile umysł jest centrum dowodzenia jednostki,
to duch stanowi jej napęd i jest źródłem jej siły. Wszystko, co robimy dyktowane jest emocjami: unikaniem
bólu, dążeniem do szczęścia. Z niego płyną najbardziej
pierwotne i jednocześnie najpiękniejsze doznania, kieruje się instynktami. Duch stanowi to, co w człowieku
najbardziej unikalne, określa go w jednoznaczny sposób. Jest bardzo istotny z punktu widzenia pozostałych
dwóch stanów jako główna moc napędzająca jednostkę. Jedną z jego najważniejszych funkcji jest odpowiedzialność za kontakty z otoczeniem.

Dla lekarza dentysty szalenie ważna jest jego prezencja, kontakt z pacjentami. To w jaki sposób odnosi się do swoich klientów i podwładnych oraz prowadzi praktykę, stanowi jego
wizytówkę. Jego kontakty z otoczeniem definiują jego osobowość, a to ma olbrzymi wpływ na zawodowy sukces. Zdolność empatii, zrozumienie, pogoda ducha oraz współczucie
budzą zaufanie i ośmielają pacjenta, sprawiając, że chętniej
do gabinetu wraca.

Również ducha należy odpowiednio stymulować. Jako najmniej poznany obszar ludzkiego bytu, trudno jednoznacznie stwierdzić, które
elementy życia podpadają pod jego rewir. Można spróbować podzielić metody pielęgnacji ducha na trzy płaszczyzny:
- kontaktów międzyludzkich: pielęgnowanie kontaktów
z rodziną, znajomymi i pacjentami, rozwój „socjalnego ja”
- ogólnego rozwoju jednostki: rozwój zainteresowań (wszelkich,
od kulinariów przez muzykę, film, fotografię, malarstwo, literaturę,
do sportu), podróże(zdobywanie wiedzy i zrozumienia dla obcych
kultur)
- emocjonalna, nastrojowa: kultywowanie zdrowych emocji,
zwalczanie negatywnych odczuć, stress management, relaks,
koncentracja, medytacja, kontakt z naturą

JAK SIĘ SZKOLIĆ, TO SIĘ SZKOLIĆ

Jeśli 11 i 12 października 2008 r. próbowaliście nawiązać kontakt z którymś z przedstawicieli handlowych firmy Kol-Dental, to nie
mieliście żadnych szans. Poldent zapewnił im
superatrakcyjne szkolenie. Impreza odbyła się
w Dolsku niedaleko Poznania, na terenie jedynego w Wielkopolsce i jednego z nielicznych
w Polsce legalnych torów do jazdy samochodami terenowymi. Handlowcy szkolili się, jak
szybko i sprawnie dotrzeć do klienta nawet
w ekstremalne i trudno dostępne miejsca.
Dali radę!!! Wielu przedstawicieli Kol-Dental
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Duch jest natomiast stanem lotnym: nie sposób określić jego granic, potrafi się bardzo szybko zmieniać, nie jest jednoznaczny.
Do prawidłowego funkcjonowania jednostki jako całości niezbędne jest
odpowiednie działanie każdego z trzech stanów. Niezmiernie ważna
z punktu widzenia ludzkiego rozwoju jest odpowiednia harmonia między nimi: żaden z nich nie może przejąć wyłącznej kontroli nad bytem, żaden nie może zostać zaniedbany, każdy, aby istnieć, wymaga sprawności
dwóch pozostałych. Obszary te uzupełniają się i przeplatają, a one same
oraz relacje między nimi stanowią o całokształcie jednostki.
Jednak mimo ich całkowitej zależności, należy zdawać sobie sprawę, że
każdy z nich inaczej oddziałuje na nasze życie, jest charakteryzowany
przez odrębne i często zupełnie różne potrzeby i wymaga zupełnie innej pielęgnacji.

po raz pierwszy z życiu miało okazję doświadczyć jazdy jako kierowca auta terenowego
w trudnym, leśnym terenie, pokonując nierówności terenu, błotniste kałuże a przede
wszystkim swoje obawy. Zabawa była świetna - pełna emocji, adrenaliny a także błota po
kraje kół i kolana uczestników. Zmęczeni, ale
w bardzo dobrym nastroju wszyscy bawili się
świetnie aż do późnych godzin wieczornych.
Rozdano puchary, z których zimna okowita smakowała naprawdę super. Następnego
dnia rano, pomimo zmęczenia, na szkolenie
produktowe Poldentu stawili się wszyscy handlowcy: zwarci, gotowi i głodni wiedzy, którą przekażą lekarzom stomatologom, swoim
klientom.
Redakcja

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ JEST JAK ŚCIEŻKA, PO KTÓREJ PODRÓŻUJESZ. A WYDARZENIA, KTÓRE CIĘ SPOTYKAJĄ, SĄ JAK BUDOWLE PRZY
NIEJ STOJĄCE. JEDNAK TO TY SAM ZAWSZE DECYDUJESZ, KTÓRĘDY CHCESZ IŚĆ, KTÓRĄ ŚCIEŻKĘ WYBIERZESZ.
BARAN 21.III – 20.IV
Najwyższa pora na zakup nowego unitu. Przeanalizuj na spokojnie oferty firm posiadających
bogat y asor t yment a przede
wszystkim istniejących na rynku
stomatologicznym od dłuższego
czasu. Nie daj się skusić promocji firmy ,,krzak”!
Pamiętaj, można wspierać innych, ale nie powinno się
brać na swoje barki cudzych problemów. Zawsze zaczynamy od samych siebie, zrzucenie cudzych problemów pomoże Ci unormować i zharmonizować Twoje
życie, dzięki czemu będziesz mógł skuteczniej nieść
pomoc innym. Mogą pojawić się sytuacje stresujące,
ale przejdziesz przez nie bez problemu, potem przyjdzie czas świętowania sukcesu, jaki odniesiesz.
BYK 21.IV – 20.V
Zwróć uwagę na końcówkę od
turbiny, ponieważ lada moment
łożysko będzie wymagało wymiany na nowe.
Możesz sobie pozwolić popłynąć
na fali wydarzeń, daj się im ponieść, niech Cię poprowadzą. Masz ogromną szansę
odkryć w sobie dar tworzenia, wykorzystaj go. Zajrzyj
więc w głąb siebie i sprawdź, czy w Twoim umyśle nie
ma jakiś lęków, obaw, innych blokad, jeśli są, usuń je,
a wszystko będzie szło po Twojej myśli.
BLIŹNIĘTA 21.V–21.VI
Uważaj na narzędzia do leczenia
kanałowego!
Ten miesiąc, to dla Ciebie wspaniała okazja, by zaprzyjaźnić się z
samym sobą. Twoja Intuicja, Twój
wewnętrzny głos ma Ci wiele do
powiedzenia. Czasem warto więc
wsłuchać się w siebie. Oddaj się wydarzeniom, które
będą miały miejsce, zaufaj przede wszystkim sobie,
bo w końcu to Ty kierujesz swoim życiem. Wówczas
wszelkie sprawy zaczną iść w kierunku, którego świadomie oczekujesz.
RAK 22.VI – 22.VII
Jakość silikonu, którego używasz
do tej pory pozostawia wiele do
życzenia. Zastanów się nad zmianą dostawcy. Tłumienie własnych
emocji nie jest dobrym pomysłem,
jeśli w porę nie zaczniesz ich konstruktywnie rozładowywać skutki mogą być opłakane.
Zastanów się tylko, czy aby na pewno chcesz się o tym
przekonywać na własnej skórze. Masz szansę zyskać
nową wizję swojego życia, wiele pomysłów, wiele ciekawych rozwiązań zacznie się krystalizować. Przyda Ci
się również troszkę spokoju i samotności, by poukładać
sobie na spokojnie różne sprawy. Dobry czas na podróże zagraniczne.

LEW 23.VII – 23.VIII
Zastosowanie koferdamu na pewno ułatwi Ci życie.
Ten miesiąc to dla Ciebie świetna
okazja do przełamywania pewnych
stereotypów, do uwalniania się od
schematów, do znajdywania i pokonywania własnych
blokad i ograniczeń. To Twoja ścieżka do sukcesu, który
od zawsze był i jest Ci pisany. Warto, byś w końcu w to
uwierzył. Dzięki intensywnej pracy zaczniesz w końcu
działać w pełni świadomie, co da Ci wiele możliwości
i nieograniczoną moc. Przełam w końcu stereotypy, które nie są Twoje i zacznij robić to, co chcesz.
PANNA 24.VIII – 22.IX
Poszerz swoje horyzonty i zainwestuj w bezcenną wiedzę. Może krótki kurs medyczny będzie dobrym
rozwiązaniem. Życie chwilą obecną
nie oznacza porzucenia świadomości, czy wizji, planów związanych z przyszłością. Warto
również wynieść pewne lekcje z minionych doświadczeń, by nie trzeba było wchodzić dwa razy do tej samej
rzeki. Po chwili chaosu, jaka się pojawi, przyjdzie czas na
zmiany. Będziesz mógł zatem zobaczyć samego siebie
dokładnie takim jakim jesteś, zaczniesz również widzieć
obiektywnie osoby i zdarzenia wokół siebie.
WAGA 23.IX – 23.X
Przed na pozór banalnie prostą
ekstrakcją zębów trzonowych koniecznie wykonaj pantomogram.
W tym miesiącu obudzi się w Tobie
ogromny potencjał i kreatywność.
Będzie to bardzo pomocne przy
pokonywaniu różnych trudności,
które sam postawisz na swojej drodze. Masz okazję do
nauczenia się przyjmowania, nie można tylko dawać,
choć oczywiście masz w sobie nieskończone źródło
mocy. Czasem przyjęcie czegoś od kogoś może być
pomocne. Pamiętaj o tym, że sam wybierasz ścieżkę,
po której kroczysz a także sposób w jaki ją pokonujesz.
Kieruj swoim życiem tak, by osiągnąć swoje cele i jednocześnie tak, by nie krzywdzić innych.
SKORPION 24.X–22.XI
Idź do przodu i rozwijaj się. W
uzupełnianiu ubytków zębowych
najwyższy czas zastosować nową
technikę opartą na włóknach szklanych. Ten miesiąc otwiera przed
Tobą pełen wachlarz nowych możliwości. Możesz zatem pochwycić je i wykorzystać do poprawy swojej egzystencji, jeśli oczywiście uznasz to za konieczne, nie warto bowiem robić niczego na siłę. Będziesz
miał również okazję do głębokiego i szczerego przeżywania swoich emocji i uczuć. Pamiętaj, że porównywanie siebie do innych nie jest dobre. Jesteś bowiem jedyną
i niepowtarzalną istotą, zatem masz swoją indywidualną
i niepowtarzalną drogę, która służy tylko Tobie.

HOROSKOP
STRZELEC 23.XI–21.XII
W pierwszej połowie grudnia uważaj na naruszenie miazgi przy usuwaniu próchnicy.
Przyda Ci się w tym miesiącu trochę samotności, byś mógł na spokojnie dotrzeć w głąb siebie, dokonać różnych analiz i wykorzystać
zgromadzoną wiedzę do osiągania swoich celów. Poza
rozumieniem innych, zrozum samego siebie. Pozwoli Ci
to pójść dalej, a nie tkwić w miejscu. Rady, które często
dajesz innym, możesz zacząć wykorzystywać również
w odniesieniu do swojego życia.
KOZIOROŻEC 22.XII–21.I
Jeżeli nie chcesz mieć kłopotów,
w ogóle nie przyjmuj pacjentów
15 grudnia.
Ten miesiąc da Ci możliwość odkrycia w zwykłej codzienności,
wielu niezwykłych rzeczy. Będziesz mieć czas i możliwości, by przyglądać się z uwagą temu, co dzieje się aktualnie w Twojej pozornie zwyczajnej codzienności. Jeśli są jeszcze jakieś sprawy, które
ciągną się za Tobą, postaraj się odnaleźć źródło ich wystąpienia w przeszłości a będziesz mógł raz na zawsze je
zamknąć i zostawić za sobą. To, co było nigdy nie wróci
w tej samej formie, nie ma więc czego żałować…
WODNIK 21.I – 18.II
Zapisz się do programu lojalnościowego jednego z polskich dystrybutorów stomatologicznych
Masz bardzo duże szanse na wygranie nagrody głównej.
W tym miesiącu w Twoim życiu
zapanuje harmonia i spokój. Dobrostan ten będzie trwał tak długo, jak będziesz tego
chciał. Masz szansę osiągnąć dojrzałość wewnętrzną.
Zwiększysz swoją świadomość odnośnie wydarzeń mających miejsce w otaczającej Cię rzeczywistości. Masz
szansę uzdrawiać, zarówno siebie, jak i bliskie Ci osoby, swoje relacje z otoczeniem. Pozwoli Ci to spokojnie
podróżować ścieżkami Twojego życia.
RYBY 19.II – 20.III
Czas na zmiany! Pomyśl o unowocześnieniu swojego gabinetu.
W Twoim wewnętrznym świecie
nastąpi zmiana. Jeśli masz jakieś
rzeczy do zrobienia, jeśli marzysz
o zrobieniu czegoś, nie odkładaj
tego na później. Właśnie teraz jest
to miejsce i ten czas. Walka z samym sobą, którą prowadzisz, jest dobrą rzeczą, świadczy bowiem o Twojej
chęci rozwoju. Pamiętaj jednak, że zmuszanie się do
czegokolwiek daje odwrotne rezultaty. Pamiętaj, że to
Ty dokonujesz wyborów, za które sam ponosisz odpowiedzialność.

Wasza wróżka Anastazja

rys. Barbara Droździk

Humor z dziecięcych zeszytów…
- Rośliny motylkowe to te, na których siadają motyle żeby się zapylać.
- Stułbia rozmnaża się przez fikanie koziołków.
- Kleptoman to człowiek, który kradnie w czasie choroby.
- W lesie rosną różne drzewa, a mianowicie wysokie, średnie i małe.
- Ryba jest przystosowana do życia w wodzie, bo ma ogon.
- Królik jest tak oddany swym małym, że wyrywa sobie kłaki sierści z brzucha,
żeby wyścielić im gniazdo. Któryż ojciec rodziny zdobyłby się na to?
- Stułbia składa się w 97% z wody, a reszta to ciało.
- Pierwszą pomoc dajemy omdlałemu kładąc go na tułów.
- Cechy wspólne małpy i człowieka: postawa.
- Krowa, podobnie jak koń, składa się z rogów, kopyt, wymion i ogona.
- Pingwiny nie mogą latać, bo nie mają śmigieł.
- Liść ma taką role w życiu, że musi cały czas wdychać i wydychać.
- Pies należy do gryzoni.
rys. Barbara Droździk
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RELACJA Z MEDIOLANU
When in Milano…
Już sam widok lotniska w niecały kwadrans
po wylądowaniu przekonał mnie, że znalazłam się w stolicy mody. Szeregi sklepów
kuszących klienta kolorowymi wystawami,
nienagannie ubrane ekspedientki, elegancki tłum fachowym okiem obrzucający rzędy
wystrojonych manekinów… I to wszystko zanim jeszcze Airport Shuttle zawiózł mnie do
centrum. Ale już godzinę i podróż metrem na
Piazza del Duomo później przekonałam się,
że lotnisko Malpensa to w najlepszym przypadku jedynie delikatny przedsmak tego, co
Mediolan ma do zaoferowania. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Czego jak czego, ale
małej ilości sklepów Mediolanowi na pewno
zarzucić nie można. Miejsc do uprawiania zawodowego shoppingu nie brakuje, niedzielni zakupowicze zaspokoją swoje potrzeby z
nawiązką, chcący nabyć nieco tańsze ubrania
dobrej jakości również mają ogromne pole
do popisu, a przed najbardziej wybrednymi
kupującymi o iście wyrafinowanych gustach
Mediolan uchyla bramy raju. Sklepy stoją otworem od świtu do nocy, siedem dni w tygodniu i kuszą różnorodną paletą barw, styli,
krojów i cen. Z powodzeniem można tu znaleźć wszystko czego tylko dusza zapragnie:
od wykończonych delikatnymi piórkami kurteczek w cenie dobrego samochodu, przez
szykowne garnitury i eleganckie torebki, do
tanich, gustownych butów świetnej jakości;
od ekskluzywnych kosmetyków w przystępnych cenach, przez markowe sukienki koktajlowe i pasujące, seksowne sandały na cienkiej
szpilce, do tanich skórzanych pasków z końcówek kolekcji. Jednym słowem: Mediolan
zaoferuje Ci wszystko, czego chcesz, zanim
jeszcze zdążysz o tym pomyśleć.

Gdzie szukać, czyli krótki
przewodnik po raju
Nie można jednak jechać do Mediolanu nieprzygotowanym. Warto określić najpierw
własne potrzeby (jednak pamiętajmy, że
„nieuzasadniona chęć szalonej, zakupowej
eskapady bez określonej przyczyny” to również potrzeba!) i przedziały cenowe, w jakich
zamierzamy się obracać; przy planowaniu
przydałoby się również wziąć pod uwagę
odległości i zdolności komunikacyjne miasta – w końcu strata kilku cennych chwil na
błądzenie to jedna para butów mniej. Oto
więc lista najważniejszych ośrodków zakupowych Mediolanu:

1. Galeria Vittorio Emanuele
Usytuowana w samym centrum, przy placu
katedralnym. W malowniczym, osiemnastowiecznym budynku z przeszklonym dachem
mieszczą się najbardziej ekskluzywne sklepy znanych projektantów takich jak Gucci,
Prada czy Louis Vuitton oraz nieco bardziej
zaskakujące kolekcje pod emblematem Mercedes Benz czy Ferrari, poprzeplatane uroczymi knajpkami i restauracjami.
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GALERIA VITTORIO EMANUELE

2. Corso Vittorio Emanuele
Ten długi, ciągnący się wzdłuż katedry deptak wije się pomiędzy dziesiątkami pawilonów z trochę niższej półki cenowej. Między
sklepami takich marek jak Guess, Diesel,
Sisley, Hugo Boss czy Zara, znaleźć można
również kilka outletów.

3. Galeria Luomo
Od przepełnionego kosmetykami parteru
aż po zastawione garniturami poddasze,
galeria Luomo skupia pod jednym dachem
wszystkie co bardziej liczące się w świecie
mody marki. Ogromne, siedmiopiętrowe
centrum handlowe pod patronatem Vogue, z oknami wychodzącymi na katedrę,
zostawi Cię z pełnymi toreb rękoma i pustym portfelem.

4. Via Torino
Ochrzczona mianem ulicy mody młodzieżowej, oferuje również ubrania dla dojrzałych. Szczególnie łatwo znaleźć tutaj buty
w przeróżnym zakresie cenowym, od ekskluzywnego obuwia włoskich projektantów
do przyzwoitych, modnych butów po cenie
znacznie niższej niż w Polsce.

Rezerwując wizytę z odpowiednim wyprzedzeniem można obejrzeć słynną Ostatnią
Wieczerzę w wersji oryginalnej oraz wspiąć
się na dach olbrzymiej, pięcionawowej gotyckiej katedry, kutej misternie w białym kamieniu, z którego rozciąga się niesamowita
panorama całego miasta. Warto przejechać
się też mediolańskim metrem i zjeść kolację
o zachodzie słońca w jednej z uroczych knajpeczek na Piazza del Duomo.
Jedno jest pewne: dni w Mediolanie mijają
szybko i intensywnie. Jednak przy wyśmienitej pogodzie w końcówce października,
szeleście toreb, zapachu rachunków i delikatnym smaku włoskiego wina, trudno żeby
było inaczej… I tak, szalony weekend we
włoskiej stolicy mody minął w tempie błyskawicznym. Wracając do domu ze znacznie
lżejszym portfelem, znacznie cięższą walizką i przede wszystkim z ogromną niechęcią,
patrzyłam z nostalgią w stronę znikającego
Piazza del Duomo. Ale jeśli w przesądzie
o zostawianiu monet w miejscach, do których chce się wrócić, jest chociażby krztyna
prawdy, to… cóż, sądząc po ilości pieniędzy
zostawionych przeze mnie w Mediolanie,
chyba nie muszę się o powrót martwić.
MNN

5. Via Monte Napoleone
Ta najsłynniejsza, najbardziej ekskluzywna ulica jednego z największych centrów
mody świata, skupia wszystkie liczące się
w branży marki z najwyższej półki: Prada,
Dior, Armani, Cartier, La Perla, Ralph Lauren,
Yves Saint Lauren, Versace, Louis Vuitton,
Dolce&Gabbana… Warto odwiedzić, nawet
jeśli tylko w celach kulturoznawczych.

6. Outlety
Mediolan słynie również z ouletów, w których pomieszane końcówki markowych kolekcji sprzedawane są po stosunkowo niskich
cenach. Kilka mniejszych outletów znajduje
się w centrum (corso Vittorio Emanuele, via
Monte Napoleone), jednak znaczna ich część
skupiona jest na przedmieściach i dostępna
za sprawą komunikacji miejskiej lub wypożyczonego z lotniska samochodu.
A gdy znudzą się zakupy…
Mediolan ma również wiele do zaoferowania bardziej uduchowionej części naszego ja.

W GOTYKU TO POTRAFILI RZEŹBIĆ

GALERIA VE - NAWET MCDONALD

RZADKO KIEDY MOŻNA POSPACEROWAĆ

WYGLĄDA INACZEJ

PO DACHU KATEDRY

DLA TYCH, CO NIE PAMIĘTAJĄ HISTORII

MONTENAPOLENOE ULICA TYLKO DLA TYCH,
CO MAJĄ WYPCHANE PORTFELE

K ATEDRA NIE MA SOBIE RÓWNYCH

A CZASAMI CHOĆ MOŻNA SOBIE ZROBIĆ ZDJĘCIE

Z CORSO DO GALERII

W GALERII VE MOŻNA ZNALEŹĆ
WSZYSTKIE MARKI

SKLEP NA CORSO VITTORIO EMANUELE

Gdzie jest Jurek...?
Obiecał, że pojawi się
w następnym numerze...
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RUCHY W FIRMACH
Kolega Wojtek Chojnacki

FIRMA PĄCZKUJĄCA
Firma Madent sp. z o. o. z Gdańska (ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 13/1, 80-230
Gdańsk, tel. 058 346 02 55), lider rynku pomorskiego naszej branży, rozpączkowała się.
Madent z pewnością pozostał w dobrej kondycji po tym jak dwie miłe panie, wcześniej
pracownice Madentu, otworzyły nową firmę TEAM- DENT s.c na ulicy Migowskiej 14,
80-287 Gdańsk, tel. 058 717 41 24.

gwiazda firmy Detrey Dentsply w latach 90. ubiegłego wieku, najprzystojniejszy przedstawiciel handlowy w Polsce, best friend wszystkich lekarzy i kumpel
wszystkich dystrybutorów, po kilkuletnich baletach w firmach innych branż
powrócił do Dentalu. Wszyscy witamy naszego kumpla z dużą radością, pomożemy mu zaaklimatyzować się z powrotem w Dentalu. W sumie nie ma
znaczenia, w jakiej firmie Wojtek pracuje..... Najważniejsze, że ponownie jest
z nami. Wojtek trzymaj się.

Kolega Darek Miśkiewicz

zmienił pracodawcę. Po wieloletniej pracy przeszedł z firmy 3M Poland do
firmy Kerrhawe-Spofa. W firmie 3M piastował stanowisko pracownika naukowego w zakresie stomatologii. Osiągnął bardzo wiele sukcesów w zakresie dydaktyki, jak również miał wpływ na kształt świadomości lekarzy.
Obecnie jak oświadczył chce kontynuować swoje dzieło, ale w innej firmie.
Ciekawe, jak uda mu się promować Stomaflex, Adhezor i Evikrol. Redakcja
„Dentoplotka” czeka na pomysły marketingowe w tym zakresie. Pomysły
można zgłaszać w przedstawicielstwie Kerrhawe.

Kolega Mariusz Makówka

opuszcza z dniem 012009 roku stanowisko kierownika sklepu firmy Marrodent w Katowicach. Jakie będzie pełnił zadania po tej dacie, nie udało nam
się ustalić.

Kolega Janusz Kalinowski

ponownie powrócił do firmy DMG. Powrót nastąpił po krótkiej pracy w firmie
3M. Trudno określić, jaką funkcję kolega wykonywał w DMG, ponieważ systematycznie odmawia udostępnienia swojego wizerunku jak również przeprowadzenia wywiadu. Domyślamy się jednak, że jest to strategia marketingowa
firmy DMG. Skoro produkty tej firmy są stosunkowo mało znane, to trudno
żeby przedstawiciel był bardzo znany. Mamy nadzieję, że niebawem się to
zmieni. Z przykrością odnotowujemy, że aż 2 kluczowych pracowników firmy
3M w ostatnim czasie ją opuściło. Trzymając kciuki za firmę zastanawiamy się,
kto będzie następny.
Z nieoficjalnych
źródeł redakcja
Dentoplotka dowiedziała się, że
niska frekwencja na CEDE stała
się przedmiotem plenum Komitetu Centralnego Koreańskiej Partii Ludowo Demokratycznej. Plenum musiało mieć burzliwy przebieg,
ponieważ trwało całe dwa dni. Zaalarmowane zostały wszystkie agencje wywiadu i kontrwywiadu,
nie znamy wniosków
końcowych w sprawie niskiej frekwencji na CEDE 2008 ani
uchwały, którą podjęło plenum KPLD.
Agencja kontr w ywiadu i ABW w trybie pilnym wszczęła
dochodzenie w spra-
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wie wykrycia donosiciela. Kto zdradził tę tajemnicę?
Przesłuchano do tej
pory wielu dystrybutorów, reszta czeka w kolejce. My też
prowadzimy własne
dochodzenie, poprosiliśmy kolegę
Eugeniusza Kudasia, który utrzymuje
bliskie stosunki handlowe z firmami koreańskimi o podanie, jeśli
się dowie, kto zakablował. Efektem ubocznym
całej afery na plenum KPLD jest szybki powrót
do zdrowia wielkiego przywódcy, Kim Dzong
Ila i przyśpieszenie prób rakiet balistycznych
„długi marsz” (oznaczonych kodem tłumacz.
Poz/CEDE/09). Redakcja „Dentoplotka” żywi nadzieję, że tarcza antyrakietowa pod Słupskiem
powstanie przed następną edycją CEDE.

RUCHY NA KATEDRZE
Miłe zaskoczenie, mamy
nowego kierownika katedry stomatologii zachowawczej z endodoncją Uniwersytetu
Medycznego w Bytomiu.
Nowym szefem została
pani dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz. Po
wielu latach męskiej dominacji na tej ważnej
katedrze z pewnością zapanuje porządek
wprowadzony ręką pani docent. „Dentoplotek” śpieszy poinformować, że postaramy się w następnym numerze przeprowadzić wywiad.
Życzymy Pani docent wielu sukcesów w życiu zawodowym.

FACHOWIEC
RADZI
Informatyk pracujący na Politechnice
Śląskiej – pan Jan, który obsługuje systemy komputerowe lekarzy na terenie
Śląska, twierdzi, że najskuteczniejszym
preparatem do czyszczenia wnętrza
komputerów jest produkt
firmy Alpro WL-dry. Swoją jakością i skutecznością
wyparł z użytku wszystkie dotychczas stosowane preparaty niewiadomego pochodzenia.

Jan Madey
Usługi Informatyczne dla lekarzy,
tel. kom. 501359880

OPINIE O CEDE
CEDE 2008 bardzo mi się podobało.
W kwestii transakcji i spokoju przypominała wystawy z lat 93-95. Przeniesienie
wystawy z Łodzi do Poznania wprawdzie
skomplikowało dojazd i o dziwo warunki zakwaterowania (hotele w Poznaniu są
szalenie drogie), to jednak suma doznań
uczestnika wystawy jest pozytywna. Olbrzymim zaskoczeniem było dla mnie to,
że wystawę odwiedziło prawie tyle samo
osób, co w roku ubiegłym. Szacuję, że
liczba zwiedzających pomimo różnych
dziwnych komunikatów nie przekroczyła
4 tys. osób, co odpowiada liczbie z roku
ubiegłego. Jednak wiele firm skarżyło się,
że jest o wiele ludzi mniej, był to wynik
dużych przestrzeni na halach targowych.
Zwiedzający rozpłynęli się na dwukrotnie
większej powierzchni wystawy. Moje firmy sumarycznie zamówiły 15 m2, koszty wynajmu, zabudowy stoiska, pobytu
w Poznaniu 4 osób zamknęły się kwotą
20 tys. zł jest to kwota olbrzymia i całkowicie nieproporcjonalna do celów, jakie
powinniśmy osiągnąć na tego typu wystawach. Jeżeli porównamy koszty wystawy Saldent w roku 2007 w tym samym
miejscu, to łatwo dojdziemy do wniosku,
że trzykrotna różnica w cenie nie przekłada się w żaden sposób na efekty wystawy.
Może w tej sytuacji powrócimy do koncepcji Saldentu w Poznaniu? Po raz kolejny podczas imprezy targów w czwartek wieczorem wystąpił problem: brak
piwa na imprezie; jest to niezrozumiałe
i całkowicie nie do przyjęcia na następnych targach, jeżeli będzie się odbywało
CEDE. Sumarycznie w tym roku oceniam
CEDE na poziomie Krakdentu ze wskazaniem na Poznań.

Włodzimierz Więcławski
POLKARD Sp. z o.o.

Piotr Chmielowski

CEDE

Plusem wystawy CEDE w Poznaniu była tzw.
„baza” wystawiennicza. Nowoczesne, przestronne pawilony, dobry dojazd do każdego z nich
umożliwiły bezproblemowy montaż stoiska
i przygotowanie ekspozycji. Nie było kłopotów
z klimatyzacją, a zadaszone przestrzenie pomiędzy pawilonami zapewniały ochronę przed
ewentualnym deszczem. Dużo swobodniej
było także w przejściach i przy kasach. Wbrew
wcześniejszym spekulacjom dopisali wystawcy
i zwiedzający. Można przypuszczać, że usytuowanie terenów targowych bardzo blisko dworca PKP wpłynęło na to, że część zwiedzających
zrezygnowała z przyjazdu samochodem, dzięki czemu uniknęli uciążliwego przejazdu przez
Poznań i poszukiwania wolnego parkingu. Pobliskie lotnisko Ławica, które znajduje się ok.
5 km od targów, to duży walor zwłaszcza dla
obcokrajowców.
Po stronie minusów zapisać trzeba problemy
z noclegami. Uwaga ta nie dotyczy kwater prywatnych, z których Poznań słynie. Perturbacje
występowały głównie z powodu zablokowania
większości hoteli (na czas targów) przez firmę
Locum Service. Podobno odbyło się to na mocy
umowy z Exactusem. W efekcie, prawie bezpośrednio po zarezerwowaniu w Locum Service
miejsc hotelowych, trzeba było wpłacić zaliczkę.
W znanych mi przypadkach nawet na 6 miesięcy
przed targami. Każda rezygnacja na 2 tygodnie
przed wystawą oznaczała zapłacenie 100% ceny
za pokój, którego rezygnacja dotyczyła. W Łodzi
takich praktyk nie spotkałem!
W 2009 roku w tym względzie chyba nie będzie lepiej. Minął październik i nie sposób zarezerwować na przyszłe targi żadnego hotelu
w Poznaniu. Powód – podobno nie podpisano
jakiejś umowy.
W sumie było wygodniej, bardziej europejsko,
nie było też drożej! Ze słyszenia wiem, że wielu
osobom spodobał się Poznań. Efekty: … no cóż
takie jak po CEDE w Łodzi.

KRZESEŁKA

CEDE POZNAŃ 2008 - PO OCZACH!

Niecodzienna fryzura...

Firma „Dental S” podczas CEDE
2008 zaprezentowała nową
koncepcję krzesełek stomatologicznych, krzesełka mają różne
kształty w tym np. kształt siodła
i posiadają możliwość swobodnego ruchu we wszystkich kierunkach. Pierwotnie możliwość
przesuwania się we wszystkich
kierunkach miała powodować
pracę mięśni użytkownika krzesełka. Na szczęście ku ogólnej
uciesze gawiedzi i producentów
utrzymanie na krzesełku jest
trudne, zastępca redaktora naczelnego „Dentoplotka” spadł
z fotelika po ok. 2 s, ale i tak nie
był najlepszy. Informujemy, że
krzesełka spełniają wszystkie
normy i przepisy prawne, oferowane są w przystępnej cenie
i gwarantują wieloletnie bezserwisowe użycie.

Wreszcie ktoś większy od Marka
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POUCZAJĄCA
POTYCZKA Z SANEPIDEM
Będę opisywał tylko fakty i metodykę działania.
Szanownemu Czytelnikowi pozostawię ocenę
wydarzeń, Państwo sami ocenicie, czy opisane
wydarzenia są zwykłą głupotą, arogancją, ignorancją, ślepą nienawiścią, czy mają charakter
przestępczy, czy są wykroczeniem i czy w ogóle
mają sens. Wszystkie dokumenty i osoby są prawdziwe, a opisy oddają w pełni wypowiedzi, jak
również zachowania poszczególnych osób.
Właśnie skończyłem budowę domu mieszkalnego wraz z gabinetami w Mikołowie na ulicy
Długiej 1 i musiałem oddać budynek do użytkowania (art. 56 ustawy, prawo budowlane mówi,
że przed oddaniem do użytku muszę uzyskać
opinię kilku instytucji, w tym Sanepidu.) Tak,
więc wystosowałem odpowiednie zawiadomienie w sprawie oddania do użytku budynku. Zadzwoniono do mnie i umówiono na spotkanie.
Przyjechała do mnie grzecznie się zachowująca
pani i po krótkiej rozmowie doszliśmy do wniosku, że nie może odebrać budynku, ponieważ
nie są zawieszone sanitariaty. Odczekałem, więc
na kolejny etap budowy i ponownie po miesiącu zwróciłem się do PPIS w sprawie zakończenia budowy. Umówiono się ze mną na dzień
28.07.2008. Na spotkanie stawiła się pani Jarek,
która od samego początku dziwnie się zachowywała. Zażądała wglądu do projektu i rozpoczęła
oględziny obiektu. Na każde pytanie udzielałem
wyczerpującej odpowiedzi jednak wyczuwałem,
że coś jest nie tak. W żaden sposób nie potrafię
tego zinterpretować (zabawną sytuacją podczas
wizyty było to, że pani Jarek przez bardzo długi
czas oglądała projekt do góry nogami). Po około godzinie pani zaczęła coś skrzętnie notować
zadając ciągle pytania, czy to ma być NZOZ czy
gabinet - w świetle ustawy jest to bez znaczenia.
Po godzinie gryzmolenia pani Jarek dała mi do
przeczytania coś, co nazwała protokołem. Treści
zawarte wtym czymś były całkowicie sprzeczne
ze stanem faktycznym, właściwie trudne do ocenienia. Postanowiłem usunąć panią Jarek z obiektu, ponieważ dalsza rozmowa nie miała sensu.
Udałem się do PPIS, do pana Grzegorza Gołdyni
celem złożenia skargi. Nie uświadomiłem sobie
jednak, że rozmowa z tym panem i jego zastępcą będzie wesołym przeżyciem. Przedstawiłem
skargę oraz problem. Pan Gołdynia wysłuchał
mnie z zaciekawieniem, a następnie poprosił
panią Jarek, która stwierdziła, i tu uwaga, że mój
budynek jest wykonany niezgodnie z moim projektem (śpieszę wytłumaczyć, zasada jest następująca: inwestor zamawia projekt u architekta,
który dokonuje uzgodnień wraz z inwestorem
i to czy sypialnie będę miał wielkości 15 m2 czy
150 m2, zależy wyłącznie ode mnie. Następnie
budowlańcy budują budynek zgodnie z projektem, który ma pozwolenie na budowę. Nad
budową czuwa kierownik budowy, architekt nie
mówiąc już o inwestorze). Tak więc pan, który
nigdy wcześniej nie widział projektu mojego budynku stwierdził, że mój budynek jest niezgodny z projektem! Zapytałem, więc grzecznie, czy
widział mój budynek i czy posiada elementarną
wiedzę budowlaną, ponieważ jest lekarzem medycyny. Na to odpowiedział, że ma od tego odpowiednie służby i wskazał panią Jarek. Następnie
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głos zabrała zastępczyni PPIS, nazwiska niestety
nie pamiętam, zaczęła analizować mój projekt
i stwierdziła, że wszyscy jesteśmy w błędzie, ponieważ ja zwracając się o opinię na pozwolenie na
użytkowanie do PPIS, powinienem zaznaczyć, że
nie chcę zarejestrować NZOZ, a jedynie gabinet.
Następnie, siedząc przez chwilę cicho, przysłuchiwałem się rozmowie trzech pracowników stacji.
Niestety nie jestem w stanie odtworzyć przebiegu rozmowy, jednak był to jeden z lepszych kabaretów w moim życiu. Oczywiście stanęło na
tym, że PPIS nie wyda pozytywnej opinii na temat
mojego obiektu, a jego decyzję przyjąłem z dużym rozbawieniem. W dn. 29.07.2008 r. stawiłem
się w WSSE w Katowicach w celu złożenia skargi.
Wymogłem, aby moją skargę przyjęto na piśmie
(zgodnie z rozporządzeniem ministra pracownik
stacji sanitarno-epidemiologicznej musi własnoręcznie napisać skargę dyktowaną przez petenta,

skorzystałem z uprawnień). Dwie miłe panie bardzo przeżywały pisanie skargi na swoją koleżankę z powiatu. W międzyczasie przysłano mi decyzję z PPIS w Tychach (decyzja ta była nieważna,
ponieważ została wystawiona po terminie oraz
była całkowicie niemerytoryczna). Ku uciesze
i rozbawieniu miłych czytelników zamieszczam
fragment decyzji nr 17/NS/ZNS.526-168/627/08:
„Obiekt nie został wykonany zgodnie z projektem budowlanym w zakresie:
- w ustępie personelu nie wykonano przedsionka
i jest dostępny z gabinetu, a nie jak w projekcie
z poczekalni-holu,
- pomieszczenie odpadów medycznych jest dostępne z poczekalni-holu, a nie jak w projekcie
z gabinetu,
- w piwnicy urządzono kotłownię w pomieszczeniu przewidzianym w projekcie jako pomieszczenie socjalne.
Oględziny potwierdziły, że obiekt, którego dotyczy decyzja, w związku z dokonaną budową
nie został wykonany zgodnie z projektem budowlanym.”
Śpieszę wytłumaczyć, że zarzuty z decyzji potwierdzają się z opisem pani Jarek i podczas
spotkania z PPIS sugerowałem, aby podano mi
podstawę prawną tych zarzutów. Pan Gołdynia,
sycząc i furcząc, zwrócił mi uwagę, że jeżeli chcę
uzyskać jakąkolwiek podstawę prawną w tej
sprawie, to mam napisać pismo. Czytając zarzuty, zwróćcie Państwo uwagę, że nie są one poparte żadnym paragrafem ani odnośnikiem do
przepisów (stanowią one oczywiście kuriozalne
widzimisię urzędnika). Na skargę na działanie

PPIS zareagował PWIS przysyłając do mnie dwie
miłe panie: starszego i młodszego asystenta, które przeprowadziły wizję lokalną. Trwała ona 3,5
godziny, uczestniczyłem w niej wraz z architektem. 1,5 godziny kabaretu, otóż błyskawicznie
obydwie panie stwierdziły, że opisane w decyzji
uchybienia nie występują, natomiast rozpoczęły poszukiwania innych uchybień, bo w końcu
trzeba coś znaleźć. I znalazły „w trakcie oględzin
stwierdzono, że nie została wykonana instalacja na sprzęt (nieczytelnie), brak wywiewu oraz
brak otworów wentylacyjnych w drzwiach (nie
podano, w których). Oczywiście zaczęła chodzić
korespondencja, oszczędzę czytelnikom oratorskich popisów głównych bohaterów po stronie
Sanepidu (dla chętnych udostępnię dokumentację). Oczywiście dla dobrej zabawy napisałem
skargę na nieważną decyzję z dn. 16.08.2008 r.
Pismo moje przetwarzał PPIS w Tychach, ustosunkowując się do zarzutów przyznał, że nie dotrzymał terminu z powodów organizacyjnych i technicznych (czyt. decyzja nieważna), natychmiast
merytorycznie wskazał nieistniejący dokument
o kodzie nr 17/NS/ZNS/526-168/628/95/08/25/08,
pisał coś o jakiś dziwnych projektach, o negatywnej opinii w zakresie wymogów higienicznych
oraz zdrowotnych, następnie rozwodził się, że
właściwie nie wie, co będzie w tych pomieszczeniach, jeżeli kiedyś będzie NZOZ to powinno się
spełnić to i owo. Następnie był łaskaw w punkcie
2. punktu 3. nie wnieść uwag do moich wyjaśnień
i opisał moją kotłownię (oczywiście nigdy tych
pomieszczeń nie widział, ani nie ma projektu
do wglądu). Pod koniec swojego pisma poprosił
PWIS o utrzymanie nieważnej decyzji w mocy,
co samo w sobie jest po prostu kuriozalne. Finał
administracyjny i merytoryczny sprawy nastąpił
w dn. 9.10.2008 r. poprzez decyzję PWIS, który
uchylił decyzję w całości w pierwszej instancji.
Dokument jest ciekawy, otóż bez jakiejkolwiek
weryfikacji mojego projektu PWIS, dr n. med.
Anna Szczerba-Sachs, opisuje mój obiekt jako nie
spełniający wymogów technicznych, a decyzja
PPIS jest nieważna wyłącznie z powodu niedotrzymania terminu.
Szanowni czytelnicy, zapytacie zapewne cóż za
paskudną budę wybudowałem, która nie nadaje się do niczego. Budynek mój spełnia wszystkie
wymogi sanitarno-epidemiologiczne dla NZOZ,
jest wykonany zgodnie z projektem, co potwierdziło sześciu inżynierów budowlanych z uprawnieniami w tym Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, gdzie uzyskałem pozwolenie na
użytkowanie i do niczego nie była mi potrzebna
opinia ludzi z Sanepidu (nadmieniam, że inspektorzy muszą być lekarzami). Po co więc cała ta zabawa i kabaret? Chyba tylko po to, aby ośmieszyć
organy państwa polskiego albo spróbować się
z uczciwym obywatelem. Jaki stąd morał? Z pewnością wielu z was stanie kiedyś przed koniecznością oddania do użytku swoich obiektów, wtedy
sugeruję postąpić w następujący sposób (zgodny
z prawem): wysłać zawiadomienie o chęci oddania
obiektu do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, następnie odczekać 4-5 dni nie odbierając
przy tym żadnych listów i udać się na 2-3 tygodniowy urlop. W ten sposób unikniecie państwo nachodzenia przez pracowników stacji sanitarno- epidemiologicznych w swoich obiektach. Opinia musi
być wydana w ciągu 14 dni, a bez wizji lokalnej nie
mogą wydać opinii ani pozytywnej ani negatywnej.
Po 14 dniach ich opinia nie będzie miała znaczenia.
Sami państwo możecie ocenić czy na wyżej opisanym przykładzie z życia wziętym warto wchodzić
w dyskusje, które będą bezproduktywne.
Piotr Chmielowski, w-ce prezes SPiDS,
tel. kom. 601435391

Giełda towarów z krótkim terminem ważności
– po bardzo atrakcyjnych cenach

UPUSTY DO 85% !!!
Lp.

Opis

Data
ważności

Cena
normalna

Cena
po obniżce

Upust

1

Magic FoamCord Trial – Pack (art nr CO3675) materiał do łatwej
i szybkiej retrakcji dziąseł bez stosowania potencjalnie traumatycznej i czasochłonnej metody upychania nici retrakcyjnych.
Do standardowego pistoletu. Opakowanie zawiera:
1 x 50ml materiału Magic Foam Cord
12 końcówek mieszających
12 końcówek wewnątrzustnych
45 szt. wacików Comprecap
(Dostępne 16 opakowań)

Do końca
grudnia 2008

90,00 zł

13,50 zł

85%

2

Affinis Precious Trial – Pack (art nr CO3851)
AFFINIS®PRECIOUS – masa wyciskowa umożliwiająca wyjątkową
czytelność szczegółów brzeżnych. Unikalna srebrna i złota pigmentacja redukuje efekt odbijania światła, co znacząco poprawia
widoczność brzegów opracowywanego obszaru.
Do standardowego pistoletu. Opakowanie zawiera:
1x50ml masy Affinis precious light body
1x50ml masy Affinis precious regular body
12 końcówek mieszających
12 końcówek wewnątrzustnych
(Dostępne 20 opakowań)

Do końca
grudnia 2008
(5 op.)

145,00 zł

21,75 zł

85%

Do końca
stycznia 2009
(7 op.)

145,00 zł

21,75 zł

85%

Do końca
czerwca 2009
(8 op.)

145,00 zł

72,50 zł

50%

3

Affinis Precious Trial – Pack Microsystem (art nr CO3850)
AFFINIS®PRECIOUS – masa wyciskowa umożliwiająca wyjątkową
czytelność szczegółów brzeżnych. Unikalna srebrna i złota pigmentacja redukuje efekt odbijania światła, co znacząco poprawia
widoczność brzegów opracowywanego obszaru.
Do pistoletu microsystem. Opakowanie zawiera:
2x25ml masy Affinis precious light body
2x25ml masy Affinis precious regular body
10 końcówek mieszających białych
10 końcówek mieszających zielonych
20 końcówek wewnątrzustnych
(Dostępne 6 opakowań)

Do końca
grudnia 2008

150,00 zł

22,50 zł

85%

4

ParaCore – baza biała (art nr CO5852)
Materiał do odbudowy rdzenia – zębinowy.
Opakowanie zawiera:
Strzykawka Baza biała 1x4g
Strzykawka Katalizator 1x4g
(Dostępne 3 opakowania)

Do końca
grudnia 2008

125,00 zł

18,75 zł

85%

5

CoolTemp – materiał do tymczasowych mostów i koron
(art nr CO5800)
Opakowanie zawiera:
1x CoolTemp kolor A2 cartridge 85g
1x CoolTemp kolor A3,5 cartridge 85g
20 końcówek mieszających
1x Synergy flow kolor A2/B2 – 2,3g
1x Synergy flow kolor A3,5/B3 – 2,3g
(Dostępne 1 opakowanie)

Do końca
kwietnia 2009

525,00 zł

131,25 zł

75%

6

Affinis Light Body MICROSYSTEM (art nr CO6500)
AFFINIS jest masą wyciskową o unikalnych właściwościach, związanych z doskonałym powinowactwem (ang. affinity) masy do
drugiej warstwy/korekt “light/regular body” z wilgotną tkanką
w jamie ustnej. Opakowanie zawiera:
4x25ml masy Affinis light body
20 końcówek mieszających zielonych
20 końcówek wewnątrzustnych
(Dostępne 12 opakowań)

Do końca
stycznia 2009

155,00 zł

23,25 zł

85%

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Kontakt: Poldent sp. z o.o.
00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 80 (Babka Tower), lokal VI (wejście od ul. Dzikiej),
tel: 022 351 7 650 do 655, 022 827 29 99, fax: 022 351 7 679, 022 827 99 18
www.poldent.pl, poldent@poldent.pl
27

ZA ILE PUNKT?
(Do kolegów decydentów)
Szanowne p.t. koleżanki i koledzy „po fachu”. Pozwalam sobie skreślić kilka uwag
i przemyśleń na temat obecnego systemu doskonalenia wiedzy fachowej (zdobywania punktów edukacyjnych). W rozmowach z koleżankami i kolegami często
słyszę uwagi krytyczne na temat obecnego systemu.
Nikt nie neguje potrzeby pogłębiania wiedzy fachowej. Świadomość posiadania aktualnej wiedzy na temat nowoczesnych
metod leczniczych i standardów postępo-

wania dodałaby nam pewności w naszej
codziennej pracy.
Obecny system szkoleń nie ułatwia zdobycia tej wiedzy. Dostrzegam w nim następujące wady:
1) Nakazuje zdobycie określonej liczby
punktów (niekoniecznie wiedzy).Opłacenie kursu + podpisanie listy obecności =
zdobycie punktów.
2) Często wybierane są kursy nie najbardziej przydatne lecz najbardziej opłacalne
(stosunek kosztów do ilości uzyskanych
punktów).
3) Udział w szkoleniu czasem ogranicza
się do podpisania listy.
4) Na ogół wysokie koszty szkoleń i niekoniecznie trafiona tematyka zniechęca
do udziału.

MOJE PROPOZYCJE:
Utworzenie dwóch typów szkoleń:
Doktor Tadeusz Kazimierczak
w otoczeniu swoich asystentek.

I-szy typ: Szkolenia przekazujące wiedzę
o obowiązujących standardach postępowania w poszczególnych jednostkach
chorobowych.

II-gi typ: Szkolenia doskonalące wiedzę
specjalistyczną, prezentujące metody leczenia wiodących ośrodków leczniczych
w kraju i za granicą.
Ad I: Szkolenia powinny być bezpłatne
(opłacane ze składek członkowskich). Każdy praktykujący lekarz powinien być objęty
okresowym cyklem szkoleń. Wypracowane
standardy postępowania leczniczego powinny być publikowane:
a) drukiem w formie biuletynu
b) na wortalach internetowych np. Dentonet należałoby utworzyć stały dział standardów postępowania w jednostkach chorobowych z diagnostyką i leczeniem.
Diagnostyka w nowoczesnej formie z użyciem bazy danych i wyszukiwania objawów jako słów kluczowych (informatyka
medyczna).
Ad II: Drugi typ szkoleń powinien być odpłatny. Szkolenia pozwoliłyby lekarzom
na bardziej indywidualne spojrzenie na
pacjenta i jego chorobę (na bazie obowiązujących standardów).
Mam nadzieję, że moje wynurzenia spowodują twórczą dyskusję, której wynikiem będzie stworzenie dobrego systemu
szkoleń i w efekcie doskonalenie naszych
umiejętności.
Tadeusz Kazimierczak
lekarz dentysta

ZAMIESZCZAMY PROJEKT ROZPORZĄDZENIA
NAD KTÓRYM PRACUJE MINISTERSTWO
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA*
06.10.2008.
w sprawie punktów edukacyjnych i sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 208,
z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku
doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. Nr 231, poz. 2326) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:
1.) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji, nie może mieć charakteru
medycznego i musi uzyskać akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej”.
2.) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów”
albo „lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”.
3.) pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
8) udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo naukowe lub kolegium
specjalistów musi uzyskać akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej i dowolnej organizacji producentów w zakresie zaopatrzenia
stomatologii po wcześniejszej akceptacji przez SPiDS.
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Załącznik nr 3

Liczba punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego
LP.

FORMA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

LICZBA PUNKTÓW

SPOSÓB WERYFIKACJI
WPIS DO EWIDENCJI PRZEZ ORGANIZATORA LUB

GRUPA 1 - AKTYWNOŚCI PODSTAWOWE
1.

REALIZOWANIE PROGRAMU SPECJALIZACJI WYŁĄCZNIE
W ZAKRESIE AKADEMICKIM

50 PKT. NA 1 ROK

ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ DZIEKANA WŁAŚCIWEGO
WYDZIAŁU AKADEMII BĄDŹ UNIWERSYTETU.

2.

UDZIAŁ W KURSIE MEDYCZNYM, NIEOBJĘTYM
PROGRAMEM ODBYWANEJ SPECJALIZACJI LUB
NABYWANEJ UMIEJĘTNOŚCI

1 PKT. ZA 1 H,
MAKS. 40 PKT. ZA 1 KURS

ZAŚWIADCZENIE LUB DYPLOM, WYDANE PRZEZ ORGANIZATORA
PO UZYSKANIU ZGODY WŁAŚCIWEJ TERYTORIALNIE IZBY
LEKARSKIEJ, NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ LUB SPIDS

3.

ODBYCIE PRAKTYKI KLINICZNEJ W KRAJOWYM
LUB ZAGRANICZNYM OŚRODKU SPECJALISTYCZNYM

1 PKT. ZA 1 DZIEŃ W KLINIKACH UE,
3 PKT. ZA 1 DZIEŃ W KLINIKACH PO
ZA GRANICAMI UE.
MAKS. 50 PKT.

ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI
POTWIERDZONE W AMBASADZIE RP.

4.

UDZIAŁ W KRAJOWYM LUB ZAGRANICZNYM KONGRESIE,
ZJEŹDZIE, KONFERENCJI LUB SYMPOZJUM NAUKOWYM

1 PKT. ZA 1 H
MAKS. 100 PKT.

POTWIERDZENIE PRZEZ ORGANIZATORA PO WCZEŚNIEJSZYM
UZYSKANIU ZGODY W WŁAŚCIWEJ IZBIE LEKARSKIEJ,
NACZELNEJ RADZIE LEKARSKIEJ LUB SPIDS

5.

UDZIAŁ W POSIEDZENIU ODDZIAŁU TOWARZYSTWA
NAUKOWEGO LUB KOLEGIUM SPECJALISTÓW

3 PKT. ZA POSIEDZENIE,
MAKS. 100 PKT.

POTWIERDZENIE PRZEZ ORGANIZATORA PO WCZEŚNIEJSZYM
UZYSKANIU ZGODY W WŁAŚCIWEGO DZIEKANA
AKADEMICKIEGO, UNIWERSYTECKIEGO LUB SPIDS

6.

UDZIAŁ W SZKOLENIU WEWNĘTRZNYM ORGANIZOWANYM 2 PKT. ZA POSIEDZENIE,
PRZEZ ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, W KTÓRYM
MAKS. 10 PKT.
LEKARZ UDZIELA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH,
LUB PRZEZ GRUPĘ LEKARZY

POTWIERDZENIE PRZEZ ORGANIZATORA W DOKUMENCIE
EWIDENCJI LUB OSOBNE ZAŚWIADCZENIE

7.

WYKŁAD LUB DONIESIENIE W FORMIE USTNEJ
LUB PLAKATOWEJ NA KONGRESIE, ZJEŹDZIE,
KONFERENCJI LUB SYMPOZJUM NAUKOWYM

10 PKT.
MAKS. 100 PKT.

NA PODSTAWIE PROGRAMU, WYKŁAD LUB DONIESIENIE
MUSI BYĆ ZATWIERDZONE MERYTORYCZNIE PRZEZ
NACZELNA RADĘ LEKARSKĄ LUB SPIDS

8.

UDZIAŁ W TESTOWYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM
AKREDYTOWANYM PRZEZ TOWARZYSTWO NAUKOWE
LUB KOLEGIUM SPECJALISTÓW

MAKS. 0,2 PKT. ZA JEDNO PYTANIE,
MAKS. 100 PKT.

ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ ORGANIZATORA

9.

UZYSKANIE STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA
N. MEDYCZNYCH, DOKTORA HABILITOWANEGO
LUB TYTUŁU PROFESORA

200 PKT.

DYPLOM

9a

UTRATA STOPNIA NAUKOWEGO NA SKUTEK ORZECZENIA
SĄDU POWSZECHNEGO BĄDŹ NIE ZŁOŻENIE
ZAŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO IPN

-200 PKT.

WYROK SĄDU BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE O BRAKU
ZAŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO.

GRUPA 2 - ŁĄCZNIE MAKS. 100 PKT. W OKRESIE ROZLICZENIOWYM
10.

OPUBLIKOWANIE FACHOWEJ KSIĄŻKI MEDYCZNEJ,
ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE LUB EDUKACYJNEGO
PROGRAMU MULTIMEDIALNEGO, NOTKA BIOGRAFICZNA,
RECENZJA SAMODZIELNEJ PRACY NAUKOWEJ

50 PKT.,
WZNOWIENIE - 30 PKT.

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA

11.

NAPISANIE I OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI, ROZDZIAŁU
W KSIĄŻCE LUB EDUKACYJNEGO PROGRAMU
MULTIMEDIALNEGO O CHARAKTERZE
POPULARNONAUKOWYM

10 PKT.

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA, WYMAGANE
POTWIERDZENIE SPIDS lub IDF

12.

PRZETŁUMACZENIE I OPUBLIKOWANIE FACHOWEJ KSIĄŻKI ME- 15 PKT.,
DYCZNEJ, ROZDZIAŁU W KSIĄŻCE LUB EDUKACYJNEGO PRO- WZNOWIENIE - 10 PKT.
GRAMU MULTIMEDIALNEGO

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA

13.

NAPISANIE I OPUBLIKOWANIE ARTYKUŁU W FACHOWYM
CZASOPIŚMIE MEDYCZNYM INDEKSOWANYM PRZEZ
FILADELFIJSKI INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ,
MEDLINE LUB INDEX COPERNICUS

30 PKT.

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA, ZGODA AUTORA.
ARTYKUŁ MUSI BYĆ RECENZOWANY NAJLEPIEJ W DENTOPLOTKU

14.

NAPISANIE I OPUBLIKOWANIE ARTYKUŁU W INNYM
RECENZOWANYM, FACHOWYM CZASOPIŚMIE MEDYCZNYM

10 PKT.

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA, PRACA RECENZOWANA
BĄDŹ ZATWIERDZONA PRZEZ SPIDS

14a

KAŻDY POJEDYNCZY CYTAT W PIŚMIENNICTWIE
LUB INNYM ARTYKULE W PUBLIKACJI KRAJOWEJ.

1 PKT.
W PRASIE ZAGRANICZNEJ 2 PKT..
W CZASOPIŚMIE „SCIENCE” 5 PKT..
BEZ OGRANICZEŃ

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA

15.

PRZETŁUMACZENIE I OPUBLIKOWANIE ARTYKUŁU
W FACHOWYM CZASOPIŚMIE MEDYCZNYM

5 PKT.
MAKS. 20 PKT.

NOTKA BIBLIOGRAFICZNA

16.

KIEROWANIE STAŻEM PODYPLOMOWYM,
SPECJALIZACJĄ LUB ZDOBYWANIEM UMIEJĘTNOŚCI
LEKARZY LUB LEKARZY DENTYSTÓW

20 PKT. ZA ROK ZA 1 LEKARZA
MAKS. 100 PKT.

POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI
UPRAWNIONEJ DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI
LUB UMIEJĘTNOŚCI

17.

INDYWIDUALNA PRENUMERATA FACHOWEGO CZASOPISMA 5 PKT. ZA TYTUŁ,
MEDYCZNEGO INDEKSOWANEGO PRZEZ FILADELFIJSKI
MAKS. 20 PKT.
INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ LUB INDEX COPERNICUS,
NIE DOTYCZY: MAGAZYNU STOMATOLOGICZNEGO,
STOMATOLOGII WSPÓŁCZESNEJ, TPS. ZALECA SIĘ NGS
LUB DENTOPLOTKA

POTWIERDZENIE PRZEZ WYDAWCĘ LUB DOWÓD
OPŁACENIA PRENUMERATY

18.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
LUB KOLEGIUM SPECJALISTÓW, POZA PTS

20 PKT.

ZAŚWIADCZENIE

19.

UCZESTNICTWO W WYJAZDACH SZKOLENIOWOEDUKACYJNYCH IDF ZA GRANICĄ

1 PKT. ZA DZIEŃ

PIECZĄTKA W PASZPORCIE, POTWIERDZENIE IDF

20.

UCZESTNICTWO W IMPREZACH WIECZORNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ IDF

5 PKT. ZA IMPREZĘ
3 PKT. DLA ABSTYNENTÓW

RACHUNEK
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NOWY NABYTEK
„DENTOPLOTKA”

NIE MATURA, LECZ CHĘĆ SZCZERA
ZROBI Z CIEBIE DEALERA

Mamy pierwszego korespondenta
zagranicznego, jest nim pani redaktor Olga Kalbus, ukończyła dziennikarstwo i pracuje dla nas we Lwowie
(Ukraina). W numerze niekoniecznie pierwszym Dentoplotka przedstawiliśmy fotozagadkę „gdzie jest
ta klinika?”. Koleżanka Olga była
współautorem tej zagadki. Rozwiązanie: klinika znajduje się w mieście
Winnica w centralnej Ukrainie, ulica
Pyrogowa 3, a właścicielem jest pan
dr Panczuk Olexander Juchymowicz.
Niestety, nikt nie odgadł naszej fotozagadki.
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Radykalnie zmniejsza apetyt
Przyśpiesza przemianę materii
Średni miesięczny spadek wagi to 7-9 kg
Ma przyjemny pomarańczowy smak
Zawiera Citrimax - naturalny środek
regulujący wagę ciała
WYSTARCZY ŻUĆ 15 MINUT DZIENNIE
(NAJLEPIEJ WIECZOREM)
REKORDZISTA SCHUDŁ PONAD 19 KG
W CIĄGU MIESIĄCA!!!

INFORMACJA - DYSTRYBUCJA BHZ ATOS MM WARSZAWA
tel. 0-22 846 66 11; www.atosmm.com.pl

