CENTRUM

SMIECHU
STOMATOLOGIA RODZINNA

W ZWI¥ZKU Z LICZNYMI PYTANIAMI PACJENTÓW
O KORZYŒCI JAKIE MAJ¥ Z TEGO, ¯E PRZYCHODZ¥ DO GABINETU PRYWATNEGO
NASZA HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA PAULINA £ANIA,
KTÓRA PRACUJE W GABINECIE PRYWATNYM ORAZ TYM “NA KASÊ CHORYCH”,
POSTANOWI£A KRÓTKO SCHARAKTERYZOWAÆ NAJWIÊKSZE RÓ¯NICE.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIÊ Z ARTYKU£EM

GABINET STOMATOLOGICZNY
PRYWATNY

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

- Indywidualne podejœcie do pacjenta

- D³uga kolejka oczekuj¹cych

- Elastycznoœæ harmonogramu pracy gabinetu stomatologicznego

- Czêstoœæ wizyt uzale¿niona od wielkoœci otrzymanego kontraktu

- Mo¿liwoœæ dostosowania siê do potrzeb pacjenta

- Czêsto dany gabinet specjalizuje siê tylko w jednej dziedzinie stomatologii

- Ci¹g³y kontakt w celu informowania o bie¿¹cych wizytach

- Jakoœæ materia³ów wybierana na podstawie najni¿szych cen zakupu w ramach
oszczêdnoœci - decyzja podejmowana poza lekarzem

- Mo¿liwoœæ organizowania dodatkowych dni pracy
- Brak dostêpu do wielu us³ug, np. oczyszczanie, piaskowanie
- Praca personelu ukierunkowana na indywidualne potrzeby pacjenta
- Zapewnienie kompleksowej opieki stomatologicznej

- Us³ugi stomatologiczne skierowane na iloœæ wykonanych œwiadczeñ - nie na
pacjenta

- Mo¿liwoœæ skorzystania z dodatkowych us³ug stomatologicznych na
miejscu, np. RTG, opieka higienistki stomatologicznej

- Pacjent mo¿e skorzystaæ z us³ug stomatologicznych jakie mo¿e zaoferowaæ
gabinet pracuj¹cy tylko w ramach NFZ

- Mo¿liwoœæ wyboru materia³u stomatologicznego wg aktualnej potrzeby
pacjenta

- Mniejsza mo¿liwoœæ wyboru materia³ów stomatologicznych

- Dostosowanie czasu pracy, rodzaju zabiegów do wymagañ pacjenta

- Ka¿da dodatkowa us³uga wykraczaj¹ca poza us³ugi gwarantowane z NFZ
wymaga pe³nej odp³atnoœci - czêsto brak tej mo¿liwoœci

- Niezale¿noœæ pod wzglêdem iloœci przyjmowanych pacjentów

- Ograniczenia ze wzglêdu na nieustaj¹ce rozliczenia, braki kontraktowe

- Niezale¿noœæ pod wzglêdem iloœci wykonywanych us³ug

- Nierzadko warunki lokalowe, technicznie daleko odbiegaj¹ od tych
wymarzonych

- Mo¿liwoœæ przyjmowania pacjentów w ka¿dym przedziale wiekowym
- Czêsty stres pacjenta wzmo¿ony atmosfer¹ panuj¹c¹ w gabinecie
- Bogata oferta pomocy naukowych, gad¿etów dla dzieci, informacji
wspomagaj¹cych prawid³ow¹ opiekê stomatologiczn¹

- Praca ukierunkowana na jak najszybsze zakoñczenie “dniówki”

- Komfortowe warunki techniczne, zapewnienie zaplecza higienicznego

- Stres personelu spowodowany walk¹ z biurokracj¹

- Wysoki komfort psychiczny pacjenta

ZADOWOLONY PACJENT = UŒMIECHNIÊTY PERSONEL

ZDENERWOWANY PACJENT = JESZCZE GORSZY PERSONEL

