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Ładnie jak u dentysty? Zobacz, jak piękny może
być gabinet
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Nominowana w konkursie Top Design Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr Elżbiety Sujki (Mat. prasowe)

Zobacz zdjęcia (2)

W Olsztynie jest prawdopodobnie jeden z najlepiej zaprojektowanych gabinetów
stomatologicznych w Polsce. Docenili go architekci i nominowali do prestiżowej nagrody.
Czy gabinet stomatologiczny może przypominać włoską willę znad jeziora Como? Jak udowadniają
właściciele kliniki znajdującej się przy olsztyńskim rynku, wnętrze kliniki wcale nie musi być zimne,
nieprzyjazne i nijakie. Efekt? Zamiast plansz ze schematami zębów w gabinetach wiszą lustra w
zdobionych ramach, gabinety zamiast ścian oddzielają szklane tafle, a artystyczne zacięcie
właścicieli podkreślają metalowe rzeźby. Wnętrze tak spodobało się projektantom, że magazyn
"Dobre Wnętrze" nominował Specjalistyczną Praktykę Lekarską dr Elżbiety Sujki do nagrody Top
Design Gabinety Stomatologiczne. Jest to nagroda, jaką co roku przyznaje się najlepiej
zaprojektowanym gabinetom w Polsce, które jednak nie tylko dobrze wyglądają, ale łamią także
stereotypowy wizerunek dentysty. W tym roku w gronie nominowanych znalazło się zaledwie 10
gabinetów spośród ponad 22 tys. działających w Polsce.

Poczekalnia może stresować bardziej niż zabieg
Jak przekonać pacjenta do tego, że nie taki znów dentysta straszny? Można zacząć od wnętrza
gabinetu. Na taki pomysł wpadła dr Elżbieta Sujka i jej syn Karol - również dentysta. Postanowili oni
stworzyć gabinet odbiegający od dentystycznych stereotypów. W efekcie w kamienicy przy Targu
Rybnym w Olsztynie powstało wnętrze, które bardziej przypomina luksusowe, śródziemnomorskie
wille niż gabinet stomatologiczny. Jak przekonują dentyści, wszystko po to, żeby walczyć z
dentofobią, czyli panicznym lękiem przed dentystą. - Polacy boją się dentysty, bo wielu z nich,
zwłaszcza ze starszego pokolenia, pamięta okropne wnętrza gabinetów, które potęgowały tylko
stres. Ze ścian straszyły nas zdjęcia próchnicy, a na zabieg czekało się w dusznych poczekalniach.
Dziś już nie można sobie na to pozwolić. Pacjent przychodzi do dentysty wystarczająco wystraszony
i zestresowany, dlatego tworzy się wnętrza przyjazne, bardziej przypominające SPA, ale
jednocześnie z medycznym klimatem - mówi dr Elżbieta Sujka, właścicielka Specjalistycznej Praktyki
Lekarskiej.

Wnętrze wpływa na poziom stresu
I faktycznie, jak podaje portal dentysta.eu, aż 24 proc. z nas zwraca uwagę na wnętrze gabinetu.
Patrzymy na kolory ścian, meble, na to, co wisi na ścianach, zwracamy nawet uwagę na to, czy gra
muzyka. Im mniej wnętrze przypomina dentystę, tym lepiej. Nic więc dziwnego, że olsztyński gabinet
całkowicie zrezygnował z dentystycznych kolorów, czyli zielonego i niebieskiego, na rzecz szarości i
beżów. Dzięki zastosowaniu przeszkleń i luster w gabinecie zminimalizowano także konieczność
stosowania sztucznego, rażącego światła na rzecz naturalnego. Śródziemnomorski klimat
podkreślono także zastosowanymi materiałami - ceramiką, chromowanymi powierzchniami,
marmurem i szkłem oraz postarzonymi donicami, takimi samymi, jakie znajdujemy w Toskanii. Jak
twierdzi dr Sujka, chodziło o stworzenie wnętrza z jednej strony nowoczesnego, a z drugiej z
domowym klimatem. - Pacjenci, przychodząc do dentysty, nie chcą być od poczekalni atakowani
schematami budowy zęba i przestrogami przed próchnicą. Dlatego zamiast tradycyjnych dekoracji
u nas są lustra, rośliny, a zamiast szpitalnych świetlówek kinkiety i kryształowe żyrandole stworzone
przez włoskich projektantów. Pacjent, siedząc w poczekalni, może całkowicie zapomnieć, że za
chwilę trafi w ręce dentysty - śmieje się dr Sujka.

Gabinet bez ścian, ale z rzeźbą
Kiedy jednak już trafi na fotel, to przyjmowany jest we wnętrzu bez ścian. Zamiast nich są
przeszklenia, swoiste szklane boksy wykonane z grubego, mlecznego szkła, pozwalające na
przenikanie do gabinetów świateł z holu. To jednak nie przeszkadza w prywatności podczas
zabiegów. - Klinika podzielona jest na część dla pacjentów i część medyczną, dzięki temu do
pacjentów siedzących w poczekalni nie dochodzi dźwięk wiertła ani charakterystyczny zapach,
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zresztą ten usunęliśmy dzięki specjalnej wentylacji. I znów po to, żeby nie potęgować strachu wylicza dentystka.
Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr Elżbiety Sujki - Klinika Stomatologii Estetycznej to jeden z 10
gabinetów, które w tym roku zostały nominowane do nagrody Top Design Gabinety
Stomatologiczne. Organizatorem konkursu jest magazyn "Dobre Wnętrze", Dental Depot Wasio i
Biomet 3i. O wyborze najlepszego gabinetu decyduje jury składające się z dziennikarzy,
projektantów, architektów i lekarzy, a także czytelnicy "Dobrych Wnętrz", którzy na wybrane
gabinety mogą głosować przez cały rok na stronie www.urzadzamy.pl/topdesign. Olsztyński gabinet
jest pierwszym, który w tym roku zaprezentowano na łamach "Dobrych Wnętrz". Zwycięzców
plebiscytu poznamy we wrześniu 2013 roku. To już III edycja konkursu. W tym roku zostaną
przyznane nagrody w trzech kategoriach - wybór jury, wybór czytelników i nagroda INSPIRATION
dla gabinetu szczególnie zaangażowanego w edukację i profilaktykę pacjenta. Więcej informacji:
www.tdgs.pl
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