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Wstęp

Firmy działające w tej samej branży, pomimo podejmowania 
zbliżonych działań konkurencyjnych, różnią się efektami wyko-
nywanej pracy. Występujące pomiędzy nimi różnice kulturowe 
wpływają na sposób ich funkcjonowania oraz na postrzeganie 
otoczenia biznesowego, a sposób myślenia, podejmowania de-
cyzji i organizowania pracy kształtują zauważalne rozbieżności 
pomiędzy nimi. Dotyczy to również gabinetów stomatologicz-
nych, które pomimo tego, że funkcjonują na zbliżonym rynku 
usług medycznych, to jednak wykonują różne struktury prac  
i zabiegów. 
To co jedni managerowie nazywają zagrożeniem, drudzy postrze-
gają jako szansę. Początek pandemii Covid-19 podzielił rynek na 
dwa przeciwne obozy. Jedni wstrzymali działalność, czekając na 
rozwój wydarzeń, odwołali wizyty i zamknęli gabinety. Drudzy 
wybrali pracę w ryzykownym środowisku. W chwili podejmowa-
nia decyzji nie było jasnych przesłanek, którzy z nich mają rację  
i która opcja jest słuszna. Jedni zwalniali, podczas gdy inni zatrud-
niali specjalistów, którzy właśnie szukali pracy. Ci, którzy wybrali 
ciągłość działania i kontynuowanie leczenia, przejęli część pa-
cjentów z nieczynnych gabinetów i zachowali płynność finan-
sową. Z perspektywy kilkunastu miesięcy, na podstawie bezpo-
średnich rozmów z zarządzającymi można stwierdzić, że ryzyko 
się opłaciło, a gabinety, w których zainwestowano w tym czasie  
w rozwój zespołu, zyskały. Ale wiemy o tym dopiero dzisiaj.  
Zarządzający nieustannie poszukują wyróżników, które spowodu-
ją, że pacjenci będą łatwiej identyfikować, i tym samym, wybierać 
ich gabinet. Przeznaczają część wydatków na aktywne działania 
marketingowe i nieustanne docieranie do nowych pacjentów. 
Tymczasem to różnice w sposobie myślenia o gabinecie, o oto-
czeniu, o pracownikach, o pacjentach, sposoby podejmowania 

decyzji i metody organizacji działalności tworzą określony mo-
del kultury funkcjonowania gabinetu stomatologicznego, który 
wyróżnia go na rynku. To model mentalny, który towarzyszy po-
dejmowaniu decyzji, daje możliwość uzyskania przewagi. Jest on 
następstwem sposobu myślenia i postrzegania świata przez zarzą-
dzającego; zarówno tego w gabinecie, jak i zewnętrznego złożo-
nego z pacjentów, dostawców i konkurencji. Najczęściej modele 
mentalne są wynikiem indywidualnego interpretowania rzeczy-
wistości w oparciu o własne wcześniejsze odczucia i doświadcze-
nia. Są w dużym stopniu uzależnione od warunków kulturowych, 
w których funkcjonuje zarządzający, od przekonań i stereotypów, 
które tkwią w jego umyśle i za pomocą których interpretuje sa-
mego siebie, innych oraz otaczającą go rzeczywistość. Najłatwiej 
można to zaobserwować w sytuacjach automatycznych zacho-
wań, w których podejmuje odruchowe decyzje i działa bez więk-
szego zastanowienia.
W gabinetach, w których przeprowadzono analizy parametrów 
ich funkcjonowania, można zaobserwować, w jaki sposób stoso-
wane modele mentalne przekładają się na zróżnicowane działa-
nia w poszczególnych obszarach i, w jak różny sposób wpływają 
na dostępność usług medycznych dla pacjentów. Zarządzający 
tymi gabinetami niejednokrotnie działają objawowo. Otrzymują 
informację o pracy rejestracji i podejmują decyzje dotyczące wy-
łącznie jej działania. Na sygnał z zakresu funkcjonowania gabinetu 
higieny, wprowadzają zmiany w pracy higienistów. Podobnie jest  
w obszarach dotyczących pracy lekarzy dentystów czy opieku-
nów. Tymczasem wszystkie procesy w gabinecie przenikają się  
i łączą, zatem potencjalna zmiana powinna uwzględniać również 
pozostałe obszary i obejmować globalne myślenie o funkcjono-
waniu całej praktyki.

Z INNEJ PERSPEKTYWY

Streszczenie

W artykule przedstawiono wpływ wybranego mode-
lu mentalnego osób zarządzających na sposób orga-
nizacji, kierowania i realizacji zabiegów higienizacji  
w praktyce stomatologicznej. Omówiono 
w jaki sposób postrzeganie umiejscowienia w struktu-
rze, istotności i powiązań higienizacji 
z pozostałymi procesami w placówce wpływa na cechy 
towarzyszące ich wykonywaniu. Zaprezentowano róż-
nice liczbowe i wartościowe pomiędzy modelem hi-
gienizacji realizowanym jako usługa dodatkowa, mniej 
istotna dla funkcjonowania praktyki, a gabinetem hi-
gieny wyodrębnionym 
z dotychczasowej struktury, w którym wykonywane są 
zabiegi o dużym znaczeniu dla funkcjonowania całej 
praktyki stomatologicznej. Podkreślono znaczenie ko-
munikacji z pacjentem w procesie budowania świado-
mości znaczenia regularnego korzystania z zabiegów 
higienizacji dla utrzymania zdrowej jamy ustnej. Za-
proponowano praktyczne rozwiązania w postaci eta-
pów prowadzących do stworzenia skutecznie działają-
cego gabinetu higieny.

Czarnota Kinga

Abstract

The article presents the influence of a selected mental 
model of managers on the way dental hygienization 
procedures are organized, managed and implemented 
in a dental practice. It discusses how the perception of 
the placement in the structure, relevance and interre-
lationship of hygienization with other processes in the 
facility affects the characteristics accompanying their 
performance. Numerical and value differences were 
presented between the model of dental hygienization 
performed as an additional service, less essential to 
the operation of the practice, and the hygiene office 
separated from the existing structure, where proce-
dures of great importance to the functioning of the 
entire dental practice are performed. The importance 
of communication with the patient in the process of 
building awareness of the importance of regular use 
of hygiene procedures for maintaining a healthy oral 
cavity was emphasized. Practical solutions in the form 
of steps leading to the creation of an effective hygiene 
office were proposed.
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Higienizacja jako usługa dodatkowa

Większość analizowanych placówek oferuje zabiegi higienizacji, 
przy czym tylko w niewielkiej części z nich wyodrębniony został 
gabinet higieny. Popularniejszy na rynku pozostaje model my-
ślenia osoby zarządzającej zakładający wykonywanie higienizacji 
niejako „przy okazji”, w którym realizowane w tym zakresie usługi 
noszą charakter czynności dodatkowych. Wykonujący higieniza-
cje najczęściej pełnią funkcje asystentów, a zabiegi higienizacji są 
uzupełnieniem ich podstawowych zadań. Zatem nie są oni wy-
łącznie do nich dedykowani i najczęściej wykonują je po godzi-
nach swoich dyżurów, pod warunkiem dostępności w tym cza-
sie unitu stomatologicznego. Wynagrodzenie z tego tytułu nosi 
charakter premii lub nagrody. Jeżeli higienizacją zajmuje się kilka 
osób, wówczas pacjenci są rozdzielani pomiędzy wykonujących 
zabiegi losowo, rzadziej według wcześniejszych ustaleń. Charak-
terystyczną i wspólną cechą jest to, że są to czynności dodatkowe, 
zarówno dla zarządzających jak i członków zespołu klinicznego. 
W nielicznych sytuacjach higienizacje wykonują lekarze dentyści, 
pomimo wysokiego kosztu czasu ich pracy i niskiej opłacalności 
dla zarządzających. Ignorowany pozostaje wówczas fakt, że w tym 
samym czasie mogliby oni wykonywać rentowne, specjalistyczne 
zabiegi. W blisko połowie badanych praktyk, higienizacją zajmuje 
się jedna osoba, w jednej czwartej z nich są to dwie, a pozostałej 
części od trzech do pięciu osób. Przy czym większa ich liczba nie 
oznacza, że wykonywane jest łącznie więcej zabiegów w placów-
ce, tylko że są one dzielone pomiędzy kilka osób.
Myślenie o higienizacji jak o usługach wykonywanych „przy okazji” 
skutkuje brakiem skoncentrowanych działań i zawężeniem wa-
chlarza stosowanych narzędzi. To wpływa na: 
• wybór stosowanych standardów obsługi pacjentów w tym 

zakresie, 
• jakość wykonywanych zabiegów, 
• dostępność usług dla pacjentów, 
• możliwość rozwoju placówki w tym obszarze. 
Z tego powodu dodatkowym ograniczeniom podlega postrze-
ganie wprowadzania zmian i - w następstwie - zostają zawężone 
wyłącznie do usprawniania technicznych aspektów wykonywania 
zabiegów. Zastanawiając się, jakie towarzyszą temu modelowi 
mentalnemu najczęściej podejmowane próby zwiększenia liczby 
wykonywanych higienizacji, na myśl przychodzą prezentowane 
często na ulotkach czy w reklamach promocje, a nawet darmo-
we higienizacje. Pomimo tego, że brakuje racjonalnego powodu, 
dla którego zabiegi te miałyby być wykonywane nieodpłatnie. Bez 
pozytywnej odpowiedzi pozostaje również pytanie o to, czy do-
datkowe zabiegi zrealizowane przez pacjentów przyciągniętych 
higienizacyjną promocją do praktyki pokryją koszt ich wykonania. 
Znając koszt godziny zajętości unitu stomatologicznego w ga-
binecie i powiększając go o cenę piasku do piaskarki oraz wyna-
grodzenie godziny pracy higienisty, nietrudno jest wyliczyć, ile 
wynosi kwota straty poniesionej podczas higienizacji wykonanej 
w promocyjnej cenie. Nieprawidłowo oszacowane ceny lub myl-
nie rozumiana promocja powodują wielotysięczne straty na tych 
zabiegach, ponieważ przeciętnie w gabinecie w ciągu miesiąca 
wykonywane jest ok. 47 higienizacji (ryc. 1).

 

Podejmowane przez zarządzających ewentualne usprawnienia 
sprowadzają się w tej sytuacji do nagłego podnoszenia cen lub 
próby poprawy wydajności rozumianej jako szybsze, czyli krótsze 
wykonywanie zabiegów. W tym modelu przychód z usług higie-
nizacji stanowi przeciętnie 6,2% całkowitego przychodu gabinetu 
stomatologicznego (ryc. 2). Średniomiesięczny przychód genero-
wany przez jednego higienistę wynosi ok. 6,8 tys. zł (ryc. 3), a liczba 
wykonanych przez niego zabiegów miesięcznie wynosi średnio 
25 i zawiera się w przedziale od 22 do 32. Higienizacja w tych pla-
cówkach kosztuje najczęściej około 260 zł, a ponieważ nie zostaje 
zachowana ciągłość działania w zakresie tych usług, każdorazowe 
ich wykonywanie wymaga dostosowania gabinetu i przygoto-
wania materiałów, co wydłuża jednostkowy czas brutto zabiegu, 
obniżając zysk lub powiększając stratę.

Gabinet higieny

Tymczasem zabiegi higienizacji mogą być sprawnie zorganizo-
wane, generować satysfakcjonujące przychody oraz stanowić 
rentowną część praktyki dentystycznej. Aby było to możliwe, nie-
zbędne jest wprowadzenie grupy równoległych, kompleksowych 
rozwiązań na kilkunastu etapach. Trzy z nich stanowiące niezbęd-
ną podstawę do osiągnięcia sukcesu to:
1. Zmiana modelu mentalnego zarządzającego poprzez odej-

ście od schematu myślenia, w którym gabinet higieny jest 
jedynie dodatkiem stanowiącym uzupełnienie oferty.

2. Aktywny udział wszystkich lekarzy dentystów w udzielaniu 
pacjentom rekomendacji zabiegów higienizacji.

3. Skuteczna praca higienisty z pacjentem w zakresie zbudo-
wania jego świadomości wpływu regularnej higienizacji na 
utrzymanie zdrowej jamy ustnej.

Stosowany przez zarządzających model mentalny w zakresie 
oceny znaczenia higienizacji i jej roli w działaniu całego gabine-
tu wpływa na realizację zadań wykonywanych przez cały zespół  
i tym samym funkcjonowania całej jednostki. Placówki, które 
przeszły zmianę i został w nich wyodrębniony gabinet higie-
ny, realizują zabiegi w następujących po sobie kilkugodzinnych 
blokach oraz wykonują czterokrotnie więcej higienizacji, chociaż 
cena zabiegu jest wyższa o ponad 20% i wynosi około 320 zł. To 
bezpośrednio przekłada się na wyższy przychód oraz rentowność  

 

 

Ryc. 1 Średniomiesięczna liczba wykonywanych higienizacji. 
(opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego ba-
dania, Adrian Majewski 2022)

Ryc. 2 Średniomiesięczny udział przychodów z higienizacji w 
przychodach praktyki stomatologicznej bez wyodrębnionego 
gabinetu higieny. (opracowanie własne na podstawie prze-
prowadzonego badania, Adrian Majewski 2022)
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z tych zabiegów. Jeden higienista wykonuje przeciętnie 85 zabie-
gów miesięcznie, a generowane przez niego przychody miesięcz-
ne wynoszą średnio ok. 27,7 tys. zł (ryc. 3). Z zebranych danych 
wynika, że średnia ta nie jest zawyżana przez pojedyncze osoby, 
które uzyskują ponadprzeciętne wyniki, tylko przedstawia realny 
obraz. Ponadto, w badanych praktykach wykonywana jest typo-
wa struktura zabiegów stomatologii ogólnej i nie są to placówki 
specjalizujące się w ortodoncji, co mogłoby zniekształcić średnią 
liczbę wykonywanych higienizacji. Powyższe sprawia, że istnieje 
zauważalna różnica osiąganych efektów pomiędzy stosowanymi 
modelami mentalnymi, która może być obrazowana za pomocą 
liczb i kwot.

Rekomendacje 

Drugim etapem niezbędnym do zbudowania dobrze funkcjo-
nującego gabinetu higieny jest aktywne rekomendowanie pa-
cjentom świadczonych w nim usług przez lekarzy dentystów. Na 
poziom motywacji pacjenta do skorzystania z usług higienisty  
w największym stopniu wpływa praca lekarza z pacjentem. 
Wszystkie wcześniejsze i kolejne działania podejmowane przez 
rejestratorów lub koordynatorów mają mniejsze znaczenie, a ich 
celem jest utrzymanie jej na poziomie zbudowanym przez lekarza. 
Lekarz dentysta odgrywa zatem kluczową rolę nie tylko w proce-
sie leczenia, ale również we wszystkich procesach uzupełniają-
cych. Umiejętność połączenia autorytetu z tytułu posiadanego 
wykształcenia medycznego ze skutecznym przekazem dopełnia 
wizerunek lidera, za którego rekomendacjami podąża pacjent.
Przeprowadzone wśród pacjentów badania lekarzy dentystów 
oraz higienistów pokazują, jaki wpływ na decyzje dotyczące korzy-
stania z usług gabinetu higieny ma rekomendacja udzielona przez 
lekarza.  (ryc. 4). 76,4% pacjentów oceniło ten wpływ na poziomie 
4 lub 5 w pięciopunktowej skali. 

Możliwe jest sformułowanie uogólnienia, że pomijanie przez le-
karzy udzielania rekomendacji praktycznie wyklucza możliwość 
zbudowania sprawnie działającego gabinetu higieny. Najlepiej 
rozumieją to higieniści, którzy podczas badania przyznali najwyż-

sze oceny. Ich praca w dużym stopniu jest pochodną poleceń 
udzielonych przez lekarzy i są oni w pełni świadomi ich wpływu 
na wybór przez pacjentów usług w gabinecie higieny. Analizując 
odpowiedzi udzielone przez lekarzy, można odnieść wrażenie, 
że również oni doskonale rozumieją znaczenie swojego udziału. 
Wydawać się może, że posiadając taką świadomość, aktywnie 
rekomendują higienizacje. Zarządzający gabinetami sygnalizują, 
że rzeczywisty schemat postępowania jest inny.Nie istnieje jedna 
magiczna metoda, dzięki której wszyscy lekarze dentyści nagle 
zaczną rekomendować zabiegi w gabinecie higieny. Z pewnością 
nie działają siłowe metody wdrożenia schematów postępowania 
z pacjentem w tym zakresie. Rolą zarządzającego jest znajomość 
swojego zespołu, wiedza o argumentach, które docierają do po-
szczególnych osób i umiejętność stosowania skutecznych narzę-
dzi umożliwiających wprowadzenie zmiany. Jeżeli z jakichś powo-
dów lekarze dentyści nie chcą brać udziału w polecaniu gabinetu 
higieny, warto ustalić, co za tym stoi, jakie są obawy z tym zwią-
zane, czy jest to działanie celowe czy bardziej niedbałość o pro-
cedury i wzorce. Jeżeli jest to następstwem stosowanego przez 
lekarza stylu działania, to dobrą wiadomością jest to, że może 
zostać w krótkim czasie zaktualizowany. Również w zakresie stylu  
i sposobu, w jakim rekomendacja jest pacjentowi przekazywana. 

Praca z pacjentem

Wśród części osób zarządzających funkcjonują artefakty działań 
zakładające, że obowiązujące od dawna standardy obsługi po-
zostaną niezmienne. Jednak oczekiwania pacjentów wymuszają 
porzucenie dotychczasowej rutyny i przesunięcie ciężaru znacze-
nia pracy z pacjentem z obszaru tylko technicznego wykonania 
zabiegu w kierunku pracy ze świadomością pacjentów. Trzecim 
obszarem, który decyduje o powodzeniu zbudowania skutecznie 
działającego gabinetu higieny jest praca higienisty z pacjentem  
w zakresie budowania jego świadomości istotności realizowa-
nych zabiegów dla utrzymania stanu zdrowia jamy ustnej. Oczy-
wiście niepodważalna pozostaje wymagana wysoka jakość me-
dyczna higienizacji, ale drugą kluczową składową pracy higienisty, 
istotną chociaż mniej docenianą, jest właśnie praca z pacjentem 
w zakresie regularnego korzystania z zabiegów higienizacji. Efek-
tywne konkurowanie pomiędzy gabinetami higieny możliwe jest 
w oparciu o wysokie interpersonalne umiejętności higienisty oraz 
jego zdolność do edukowania pacjentów o etiologii powstawa-
nia kamienia nazębnego i możliwej profilaktyce.
Z przeprowadzonych badań wynika, że pacjenci wskazują dostęp-
ność do usług higienizacji jako istotny czynnik wpływający na ich 
ocenę gabinetu stomatologicznego (ryc. 5). To oznacza, że rozwa-
żania zarządzających praktykami dotyczące tego, czy istnieje prze-
strzeń na stworzenie samodzielnie funkcjonującego gabinetu są 
bezzasadne. Pacjenci oczekują zarówno motywowania przez leka-
rzy dentystów do dalszego leczenia, jak i dostępności do profesjo-
nalnych gabinetów higieny, które umożliwią im utrzymanie stanu 
zdrowia osiągniętego podczas leczenia biologicznego.  

 

 

Ryc. 3 Porównanie średniomiesięcznych przychody genero-
wane przez jednego higienistę w różnych modelach działa-
nia. (opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego 
badania, Adrian Majewski 2022)

Ryc. 4 Rozkład odpowiedzi o stopień wpływu rekomendacji 
udzielonej przez lekarza na decyzje pacjentów dotyczące ko-
rzystania przez nich z usług w gabinecie higieny z podziałem 
na badane grupy. (opracowanie własne na podstawie prze-
prowadzonego badania, Adrian Majewski 2022)

Z  I N N E J  P E R S P E K T Y W Y
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Parametrem wyjściowym prowadzącym do wzrostu istotności za-
biegów higienizacji jest otwartość zarządzających na wprowadze-
nie zmiany stosowanego modelu mentalnego dotyczącego roli, 
którą pełni gabinet higieny w praktyce stomatologicznej. Pełne 
wdrożenie samodzielnie funkcjonującego gabinetu higieny wy-
maga prowadzenia równoczesnych działań:
1. Odejście od postrzegania higienizacji jako dodatkowych, 

nieistotnych dla funkcjonowania całej jednostki zabiegów.
2. Oderwanie od dotychczasowych stereotypów dotyczących 

niskiej oceny istotności higienizacji i rozpoczęcie myślenia 
o gabinecie higieny jak o pełnowymiarowym, niezależnym 
obszarze praktyki stomatologicznej pozwalającym na gene-
rowanie regularnych przychodów i zysku.

3. Wypracowanie modelu prowadzenia rozmów z pacjentami 
przez zespół rejestracji, które mają na celu zapisanie ich na 
zabiegi higienizacji. Jedną z podstawowych miar efektyw-
ności pracy rejestracji jest zdolność do skutecznej rekomen-
dacji zabiegów w gabinecie higieny i umawiania na wizyty, 
zwłaszcza pacjentów sondujących rynek.

4. Wprowadzenie do standardu pracy lekarza dentysty reko-
mendowania pacjentom korzystania z zabiegów w gabine-
cie higieny.

5. Utrzymywanie przez gabinet higieny regularnych kontaktów 
z pacjentami, którzy zakończyli leczenie, celem utrzymania 
stanu zdrowia ich jamy ustnej.

6. Gromadzenie i analiza bieżących parametrów funkcjonowa-
nia gabinetu higieny, które umożliwia podejmowanie dzia-
łań wyprzedzających. 

7. Uzgodnienie jednolitego przekazu stosowanego przez 
wszystkich członków zespołu podczas budowania świado-
mości pacjentów w zakresie konieczności korzystania z ga-
binetu higieny. 

8. Zbudowanie pełnoprawnego zespołu w gabinecie higieny, 
który zapewnia praktyce dodatkowe źródło dochodu i jest 
z tego tytułu wynagradzany zamiast stworzenia możliwości 
„dorobienia do wypłaty”.

9. Ograniczenie wielkości zespołu osób wykonujących higie-
nizacje do tych, które będą zajmowały się wyłącznie tymi 
zabiegami. Jeżeli bieżąca liczba wykonywanych higienizacji 
pozwala zapełnić grafik tylko jednego higienisty, w gabine-
cie higieny będzie funkcjonowała jedna osoba zamiast kilku, 
które dotychczas wykonywały po kilka zabiegów w tygodniu 
każda.

10. Przesunięcie zadań związanych z komunikacją telefoniczną 
z pacjentami do zespołu rejestracji, który komunikuje się  
z nimi zarówno w sprawie przywrócenia aktywności tych, 
którzy opuścili ścieżkę leczenia, jak i przypominania pacjen-
tom o zaplanowanych wcześniej wizytach oraz prowadzenia 
bieżących akcji marketingowych.

11. Odejście od skoncentrowania na rozwoju wyłącznie  
w obszarze technicznym wykonania zabiegu i szkolenie hi-
gienistów w zakresie umiejętności prowadzenie rozmowy  
z pacjentem na temat profilaktyki oraz zbudowania świado-
mości znaczenia regularnych wizyt w gabinecie higieny dla 
utrzymania zdrowej jamy ustnej.

12. Dążenie do samofinansowania gabinetu higieny, na podsta-
wie prawidłowo skalkulowanych cen zabiegów.

13. Zapewnienie zespołowi możliwości stałego rozwoju i ucze-
nia się. Budowanie przewagi konkurencyjnej wymaga po-
dejmowania regularnych działań szkoleniowych.

Bazowym założeniem podczas wprowadzania zmian pozostaje 
niepodlegający dyskusji fakt, że jakość techniczna i medyczna wy-
konywanych zabiegów jest realizowana na najwyższym poziomie 
możliwym do osiągnięcia w placówce.

Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, w jaki sposób 
możliwe jest stworzenie skutecznie działającego gabinetu higie-
ny oraz jak stosowany model mentalny w zakresie jego funkcjo-
nowania wpływa na liczbę wykonywanych higienizacji oraz wynik 
finansowy. Możliwe do uzyskania zmiany nie są następstwem 
działań marketingowych lub drobnych korekt procesów. 
Poszukując sposobów na usprawnienie działania praktyki, za-
rządzający często wpadają w pułapkę skupienia się na jednym 
obszarze i próbach wprowadzenia zmian tylko w nim. To może 
przynosić szybkie, ale jednocześnie nietrwałe, skazane na porażkę 
efekty. Dzieje się tak, ponieważ na zmianę oddziałują dotychcza-
sowe nawyki oraz stare schematy myślenia, które stanowią rodzaj 
siły grawitacyjnej ściągające nowe zwyczaje na stare tory. Z tego 
powodu zaplanowanie akcji promocyjnej, opracowanie scenariu-
sza prowadzenia rozmowy z pacjentem przez rejestrację czy przy-
gotowanie procedury cyklicznego przypominania pacjentom  
o wizycie higienizacyjnej nie spowodują istotnej zmiany, podob-
nie jak wykupienie kilku reklam. 
Aby zmiana była gruntowna, wymagane jest wprowadzenie kom-
pleksowych rozwiązań, których łączna siła będąca sumą równole-
głych działań w kilku omówionych w opracowaniu obszarach, jest 
na tyle mocna, że pozwoli na oderwanie się od dotychczasowej 
rzeczywistości. Ich implementacja pozwala wówczas na osiągnię-
cie wyników, które w wielu przypadkach będą bardziej niż satys-
fakcjonujące.

 Ryc. 5 Rozkład odpowiedzi udzielonych przez pacjentów na 
pytanie o to, w jakim stopniu dostęp do usług higienizacji 
wpływa na ocenę gabinetu stomatologicznego. (opracowa-
nie własne na podstawie przeprowadzonego badania, Adrian 
Majewski 2022)
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