
10 rzeczy na które musisz
wiedzieć przed wyborem
dentysty



1. Doświadczona kadra
dentystów 
Rozważając wybór odpowiedniej dla siebie kliniki stomatologicznej, 
w której komfortowo rozwiążemy konkretny problem z naszym uzębieniem,
powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na wysokie kwalifikacje
lekarzy, ponieważ od ich wiedzy, doświadczenia, konkretnych umiejętności
w danej dziedzinie stomatologii w dużej mierze zależy osiągnięcie sukcesu.
Warto zatem zrobić mały rekonesans, zaczynając od odwiedzenia strony
internetowej, na której zawarte są najważniejsze informacje o konkretnych
specjalistach – ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe, udział 
w specjalistycznych szkoleniach oraz posiadane certyfikaty. Znacząco
zwiększają one szansę na to, że leczenie będzie przeprowadzone 
na najwyższym poziomie pod względem jakości i bezpieczeństwa. Poza
obiektywnymi faktami istotnym elementem decydującym 
o satysfakcjonującym przebiegu leczenia jest również podejście lekarza do
Pacjentów. W tej kwestii najlepszym źródłem wiadomości o konkretnym
specjaliście, są opinie zamieszczone przez wyleczonych już Pacjentów np.
na portalu Znanylekarz.pl., czy na wizytówce Google. Konkretne rozeznanie
w tym temacie z pewnością sprawi, podejmiesz słuszną decyzję, wybierając
daną placówkę stomatologiczną.
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2. Kompleksowe
podejście do leczenia
Warto również zwrócić uwagę na możliwość przeprowadzenia
kompleksowego planu leczenia w danej klinice. Dlaczego to jest tak
istotne? Zdarza się, że Pacjenci zgłaszający się do dentysty przychodzą 
z konkretnym problemem, np. ich zęby zaatakowała próchnica i potrzebują
konkretnych zabiegów z zakresu stomatologii zachowawczej. W toku badań
diagnostycznych może się jednak okazać, że ich schorzenia niewidoczne
„gołym okiem” wymagają wielospecjalistycznej interwencji. Dlatego istotne
jest, aby w danej placówce zatrudnieni byli eksperci reprezentujący różne
dziedziny stomatologii. Dzięki całościowym spojrzeniu na kondycję
zdrowotną Twoich zębów, zyskujesz pewność,  że wszystkie problemy 
w jamie ustnej zostaną rozwiązane, a Ty będziesz mógł cieszyć się pełnym
zdrowiem i estetycznym wyglądem swojego uśmiechu.
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3. Wizyta konsultacyjna
Ważnym elementem, decydującym o przebiegu leczenia stomatologicznego
jest skrupulatnie przeprowadzona konsultacja z Pacjentem. W tym czasie
dentysta dowiaduje się o przebiegu choroby, dolegliwościach 
i konkretnych oczekiwaniach względem terapii. Na tej podstawie specjalista
może indywidualnie dobrać najbardziej efektywne metody leczenia, które
spełnią marzenia Pacjenta o pięknym i zdrowym uśmiechu. Podczas tej
wizyty stomatolog przygotowuje dokładnie przemyślany plan leczenia wraz
z całościowym kosztorysem.
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4. Nowoczesna
diagnostyka 3D
Istotnym elementem, bez którego nie byłaby możliwa skuteczna terapia,
jest precyzyjna diagnostyka, umożliwiająca dotarcie do źródła problemu.
Dzięki właściwemu rozpoznaniu wszystkich dolegliwości w jamie ustnej
Pacjenta możliwe jest  zaproponowanie najbardziej efektywnej metody
leczenia. Renomowane kliniki stomatologiczne dysponują nowoczesną
aparaturą diagnostyczną, dzięki której możliwe jest wykrycie choroby 
we wczesnym stadium i niezwłoczne rozpoczęcie leczenia. Warto zwrócić
uwagę, czy w danej placówce jest możliwość wykonania tomografii
komputerowej CBCT, radiowizjografii cyfrowej oraz kompleksowego RTG
(punktowe, pantomograficzne i cefalometryczne). 
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5. Leczenie bez bólu
Dawne sposoby leczenia stomatologicznego dla wielu osób były
traumatycznym przeżyciem. Skutkowało to często wieloletnim unikaniem
wizyt u dentysty, które kojarzyły się z bólem i olbrzymim stresem. Obecny
standard leczenia znacząco odbiega od dawnych procedur, dlatego Pacjent
może bez najmniejszych obaw rozpocząć leczenie. Skuteczne metody
znieczulenia, indywidualnie dobrane do konkretnego Pacjenta 
z uwzględnieniem jego progu bólu, dają szansę na wyjście z problemów
osobom z dentofobią. Wybierając klinikę, warto szczerze porozmawiać 
z lekarzem o swoich obawach, na pewno udzieli wsparcia i zadba, by
wrażliwy na ból Pacjent czuł się komfortowo i bezpiecznie. 
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6. Wysoka jakość
materiałów 
Najważniejsza w każdym leczeniu jest skuteczność i trwałość uzyskanych
efektów zdrowotnych i wizualnych. Inwestując konkretne środki na
metamorfozę uśmiechu chcemy mieć absolutną pewność, że będziemy
mogli latami cieszyć się z jej rezultatów. Dlatego przed rozpoczęciem
leczenia warto zorientować się jakie rozwiązania oferuje dane klinika i czy
spełniają one nasze kryteria estetyczne i funkcjonalne. Przykładem mogą
być porcelanowe odbudowy protetyczne odznaczające się wyjątkową
estetyką i wytrzymałością. Jeśli zaś mamy w planach leczenie
implantologiczne, warto również wziąć pod uwagę na stosowane techniki
oraz producenta implantów.  Zastosowanie wysokiej jakości materiałów 
w gałęziach stomatologii: w implantologii,  protetyce, ortodoncji czy
leczeniu zachowawczym, wpływa na bezpieczeństwo i podnosi skuteczność
terapii.
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7. Innowacyjne
technologie
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii podnosi się nie tylko
skuteczność, ale również komfort leczenia. Przykładem może być
zastosowanie przezroczystych  nakładek ortodontycznych, których atutem
jest funkcjonalność, skrócony czas leczenia i możliwość zachowania
całkowitej dyskrecji w czasie jego trwania. Dużym udogodnieniem jest
również skorzystanie z cyfrowego planowania leczenia, co w istotny sposób
zwiększa komfort psychiczny Pacjenta i jest doskonałą motywacją do
rozpoczęcia leczenia. 
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8. Leczenie kanałowe
pod mikroskopem 

Ważne jest również, aby w nowoczesnej klinice stomatologicznej była
możliwość przeprowadzenia leczenia kanałowego pod mikroskopem, 
co znacząco wpływa na zwiększenie jego skuteczności, bezpieczeństwa 
i w wielu przypadkach jest możliwe do przeprowadzenie już podczas 
1 wizyty w gabinecie.  Dzięki temu Pacjent oszczędza sporo czasu i może
bezstresowo przejść przez cały proces leczenia, co dla osób borykających się
z dentofobią jest znacznie bardziej przystępne w odniesieniu 
do tradycyjnych metod. 
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9. Indywidualne
podejście 
Bardzo ważną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę decydując się na
leczenie stomatologiczne, jest podejście lekarzy do Pacjentów. Niemal
każdy ma już za sobą historię leczenia w różnych placówkach, które nie
zawsze przebiegało ono zgodnie z oczekiwaniami, a niejednokrotnie
wiązało się z negatywnymi wspomnieniami. Dlatego istotne jest
indywidualne podejście lekarza do problemów, z którymi przychodzi
Pacjent. Dentysta planując proces leczenia, powinien mieć na uwadze 
nie tylko kondycję zdrowotną w jamie ustnej Pacjenta, ale również cechy
jego wyglądu, co umożliwia dobór zgodnego z cechami osobowości
rozwiązania. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że leczenie będzie
zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz sprawdzić metodykę działania
konkretnego specjalisty,  warto poszukać opinii o danym lekarzu na
portalach branżowych. Dobrym pomysłem jest także zorientowanie 
się, czy jest możliwość wykonania cyfrowego projektu uśmiechu, co
pozwala jeszcze przed leczeniem, skonfrontować jego wyniki z naszymi
oczekiwaniami. 
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10. Wyjątkowa
atmosfera

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest pozytywna atmosfera,
panująca w gabinecie. Na pozór może się wydawać marginalna w całym
procesie leczenia, jednak już po przekroczeniu progu kliniki, pierwsze
chwile w oczekiwaniu na wizytę, są niezwykle istotne dla dalszego
przebiegu terapii. Przyjazna atmosfera, uśmiechnięte recepcjonistki, które
zawsze chętnie udzielają wszelkich informacji i z dużą empatią podchodzą
do każdego, wszystkie te elementy mają duży wpływ na samopoczucie 
  i komfort psychiczny Pacjenta. Jest to szczególnie ważne w przypadku
Pacjentów z dentofobią. W przyjaznym otoczeniu łatwiej się odstresować 
i zapomnieć o swoich lękach. Aby upewnić się, że dokonaliśmy trafnego
wyboru kliniki stomatologicznej, warto poczytać opinie Pacjentów, którzy
zakończyli już leczenie w danej placówce, a także odbyć rozmowę
telefoniczną z recepcjonistką, co pozwoli nam zorientować się czy standard
obsługi Pacjenta odpowiada naszym oczekiwaniom. 
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