
K omfort akustyczny jest jed-
nym z niezbędnych elemen-
tów w kreowaniu prze-

strzeni przyjaznej przebywaniu
człowieka. Gabinet stomatologicz-
ny jest obciążony hałasem z racji
przeprowadzanych w nim zabie-
gów. Należy zdać sobie sprawę, że
wszelkie niepożądane dźwięki
mogą wpływać ujemnie na samo-
poczucie osób w nim przebywają-
cych – zarówno pacjentów, jak
i personelu.

TTaakk  ssiięę  nniiee  ddaa  pprraa  ccoo  wwaaćć
O ile dla pa cjen ta nie przy jem ne
dźwię ki są chwi lo wym dys kom -
for tem i stre sem, o ty le dla le ka -
rza i per so ne lu ha łas jest mę czą -
cy, dra żnią cy i szko dli wy dla
zdro wia. Sta łe prze by wa nie w po -
miesz cze niach o wy so kim na tę że -
niu ha ła su mę czy nas nie tyl ko fi -
zycz nie, ale rów nież po gar sza na -
sze sa mo po czu cie. Gło śne dźwię ki
do dat ko wo osła bia ją kon cen tra cję

sto ma to lo ga, co – jak ła -
two się do my ślić – od bi ja
się na do kład no ści wy ko -
ny wa nia czyn no ści. 

Na nie szczę ście sa mych
den ty stów dźwię ki cha -
rak te ry stycz ne dla za bie -
gów wy ko ny wa nych w ga -
bi ne cie sto ma to lo gicz nym
ko ja rzo ne są z bó lem i in -
ny mi nie przy jem ny mi do -
zna nia mi. Mo że to wy ni -
kać z uwa run ko wań zwią -
za nych z wcze śniej szy mi
nie przy jem ny mi do świad -
cze nia mi w ga bi ne cie den ty stycz -
nym oraz ko ja rze niem cha rak te ry -
stycz ne go dźwię ku z bó lem. Dla te -
go trze ba pa mię tać, że brak od po -
wied niej izo la cji aku stycz nej po -
mię dzy ga bi ne tem a po cze kal nią
mo że po wo do wać u pa cjen tów cze -
ka ją cych na za bieg wy so ki po ziom
stre su, za nim znaj dą się na fo te lu
sto ma to lo gicz nym.

Dla zdro wia szko dli wy jest ha -
łas o na tę że niu 65 dB, co od po wia -
da gło śno włą czo ne mu te le wi zo ro -
wi. Jed nak we dług po mia rów wy -
ko ny wa nych m.in. przez Wo je -
wódz kie In spek to ra ty Ochro ny

Śro do wi ska szcze gól nie ucią żli wy
jest ha łas ko mu ni ka cyj ny. Jest on
jed ną z głów nych przy czyn po wo -
du ją cych cho ro by ukła du ner wo -
we go, ser ca, ukła du po kar mo we -
go i żo łąd ka czy za kłó ceń rów no -
wa gi emo cjo nal nej. 

TTrruuddnniieejj  nniiżż  ww  ddoommuu
Gład kie i du że po wierzch nie
sprzy ja ją roz prze strze nia niu się
dźwię ku w po miesz cze niu. W ce lu
unik nię cia po wsta wa nia po gło su
i roz cho dze nia się dźwię ku po win -
no się w mia rę mo żli wo ści sto so -
wać mięk kie ma te ria ły, ka na py,

fo te le, tyn ki struk tu ral ne, me ble.
Roz wią za nia te, o ile są ła twe do
za sto so wa nia w do mu, o ty le
w prak ty ce sto ma to lo gicz nej mo ż -
li we do za sto so wa nia w bar dzo
ogra ni czo nym za kre sie. Głów nie
ze wzglę du na ko niecz ność utrzy -
ma nia wnę trza w ide al nej czy sto -
ści, cze mu aku rat te ma te ria ły nie
sprzy ja ją.

Źró dłem nie przy jem nych dźwię -
ków, ha ła su mo że być rów nież in -
sta la cja tech nicz na oraz wa dli wie
za pro jek to wa na bądź też źle wy -
ko na na wen ty la cja. Naj czę ściej
pro blem le ży w nie sta ran no ści wy -

ko na nia – nie sto so wa niu prze kła -
dek, nie od po wied nim za izo lo wa -
niu przy przej ściach przez ścia ny
czy też po pro stu nie od po wied nim
za izo lo wa niu aku stycz nym. 

Dźwię ki mo gą być też prze no -
szo ne przez kon struk cję bu dyn ku.
Je że li ich eli mi na cja nie na stą pi ła
na eta pie bu do wy, po przez od se -
pa ro wa nie źró dła ha ła su od kon -
struk cji, to mo żna te mu za ra dzić
np. przez sto so wa nie okła dzin,
pa ne li aku stycz nych, pod ło gi pły -
wa ją cej z izo la cją aku stycz ną lub
też in nych roz wią zań ade kwat -
nych do pro ble mu. �
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L e ka rze czę sto się za sta na -
wia ją, gdzie le ży gra ni ca po -
mię dzy za cho wa niem ty po -

wym (ży cie po za me dycz ne) a tym,
co i jak mo żna ro bić pod czas pra -
cy. Wszy scy wie my, że głów ną ro -
lę w kon tak tach in ter per so nal -
nych od gry wa uśmiech i spoj rze -
nie. Le karz sto ma to log, asy stent -
ka lub hi gie nist ka spo ty ka ją się
na co dzień z pa cjen tem ner wo -
wym lub po pro stu prze ję tym wi -
zy tą u sto ma to lo ga. Z po wo du ste -
reo ty pów więk szość lu dzi nie lu bi
wi zyt u den ty sty i dla te go czę sto
na ra sta w nas lęk i po czu cie za -
gro że nia. Jak to zmie nić?

Le karz wraz z ze spo łem mo że
po świę cić wię cej cza su na roz mo wę

z pa cjen tem, do dat ko wo uzu peł -
nia jąc swo ją ko mu ni ka cję słow ną
o mi ni mum dwa ele men ty pod no -
szą ce spraw ność je go ko mu ni ka cji:
uśmiech i kon takt wzro ko wy. 

Lu dzie, któ rzy się uśmie cha ją,
w kon tak tach pro fe sjo nal nych są
od bie ra ni ja ko lu dzie suk ce su, lu -
dzie, któ rym się po wio dło. Do ty -
czy to rów nież le ka rzy. Na ukow cy
do wo dzą, że lu dzie uśmie cha ją cy
się po dej mu ją ry zy ko au to pre zen -
ta cji, pew ni, że osią gną suk ces
i uzna nie włącz nie dla pod wy ż -
sze nia swo jej re pu ta cji (ro la

uśmie chu zdo byw czo -aser tyw ne -
go). Na to miast już w 1943 ro ku
prze pro wa dzo no ba da nia, któ re
wy ka za ły, że lu dzie uśmie cha ją cy
się są oce nia ni ja ko oso by bar -
dziej szcze re, mi łe i dow cip ne niż
oso by nie uśmie cha ją ce się – rów -
nież na fo to gra fiach (!).

Na co dzień współ pra cu jąc ze
sto ma to lo ga mi, za rów no in dy wi -
du al nie, jak i gru po wo, ob ser wu ję
pra cę, ja ką ca ły ze spół ga bi ne tu
czy kli ni ki wy ko nu je przy pa cjen -
cie – od pierw sze go te le fo nu
do po że gna nia po zre ali zo wa nej

wi zy cie. Prze pro wa dzam ba da nia
na uko we w kie run ku ja ko ści kon -
tak tu z pa cjen tem i pro fe sjo na li -
za cji pra cy ga bi ne tów sto ma to lo -
gicz nych. Z mo ich ob ser wa cji
i roz mów za rów no z pa cjen ta mi,
jak i le ka rza mi, asy stent ka mi
i re cep cjo ni sta mi wy ni ka jed no -
znacz nie, że:
► pa cjent szyb ciej się uspo ka ja,

je śli jest przy ję ty w spo sób
życz li wy, spo koj ny, przez
uśmiech nię tych lu dzi;

► pa cjen ci wy bie ra ją do dłu go fa -
lo wych kon tak tów i po le ca ją le -
ka rzy sto ma to lo gów swo im
naj bli ższym, o ile le karz cie szy
się zna ko mi tą re pu ta cją lub
do brym po dej ściem do pa cjen ta
(kul tu ral nie, mi ło, życz li wie,
otwar cie i z uśmie chem);

► le ka rze, któ rzy wy bie ra ją dro -
gę kon tak to wa nia się z pa -
cjen tem po przez uśmiech,
bar dziej lu bią swo ich pa cjen -
tów i rza dziej wska zu ją na
tzw. trud nych pa cjen tów – le -
ka rze „chłod ni pro fe sjo na li ści”

za py ta ni o trud nych pa cjen -
tów za wsze opo wia da ją o co
naj mniej kil ku przy pad kach
mie sięcz nie, le ka rze „przede
wszyst kim przy jaź ni” od po -
wia da ją, że trud ni pa cjen ci
zda rza ją im się nie zwy kle
rzad ko lub wca le;

► le ka rze od czu wa ją wy ższy kom -
fort pra cy, je śli lu bią swo ich pa -
cjen tów i rzad ko od naj du ją
w nich trud ne za cho wa nia;

► uśmiech re cep cjo nist ki, rów -
nież przez te le fon i na zdję -
ciach w in ter ne cie, moc niej
prze ko nu je pa cjen ta do na wią -
za nia pierw sze go kon tak tu
z ga bi ne tem i kli ni ką;

► uśmiech le ka rzy na stro nach
in ter ne to wych oraz opi nia in -
nych pa cjen tów o le ka rzu,
szcze gól nie fakt, że jest „mi ły,
cier pli wy i życz li wy”, wpły wa
na pod ję cie de cy zji o roz po czę -
ciu le cze nia wła śnie u da ne go
sto ma to lo ga.
Wnio ski dla sto ma to lo gów i ich

ze spo łów wpro wadź kul tu rę
uśmie chu, roz po czy na jąc od re cep -
cji i stro ny in ter ne to wej nie za stę -
puj pro fe sjo na li zmu uśmie chem,
tyl ko wzbo ga caj pro fe sjo na lizm
uśmie chem. Uśmiech uspo ka ja
pa cjen tów – naj pierw uśmiech
przez te le fon, a po tem uśmiech le -
ka rza i asy stent ki. Uśmiech dla
pa cjen ta ozna cza wy so ką ja kość
usłu gi, któ ra się za raz za cznie lub
wła śnie za koń czy ła. �
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Naj tań szy spo sób
na po pra wę wi ze run ku

To nie mit – uśmiech i kon takt wzro ko wy z pa cjen tem zmniej szą je go lęk
przed za bie giem, zwiększają zaufanie i zadowolenie 

Na ukow cy o uśmie chu
► Uśmiech dru giej oso by wpra wia nas w po zy tyw ny na strój – ba da nia

Fran cja 2003, N. Geu gu en i M. De Ga il.
► Lu dzie, do któ rych uśmie cha się dru ga oso ba, są bar dziej skłon ni

jej po ma gać, a więc nie za kłó cać wspól nych dzia łań („uśmie chasz
się do mnie, le ka rzu i asy stent ko, to i ja dam ci coś od sie bie – bę dę
spo koj niej szy i mil szy, bę dę współ pra co wać”) – ba da nia Pol ska
2004, T. Sza ro ta.

► Je śli się uśmie chasz w kon tak tach za wo do wych, je steś od bie ra ny ja -
ko szcze ry i in te li gent ny – ba da nia Pol ska 2005, K. Łą czyń ska.

► Le ka rze sto ma to lo dzy wpły wa ją na ja kość kon tak tu z pa cjen tem, o ile
są mi li, kul tu ral ni i się uśmie cha ją – ba da nia Pol ska 2009, M. Szum ska.

Ha łas
– tor tu ra dla cia ła i du cha
Nie przy jem ne dźwię ki w ga bi ne cie mo gą spra wić,

że pa cjent ni gdy do nie go nie wró ci. 
Mo żna jed nak z ni mi sku tecz nie wal czyć

Pa mię taj, że…
1. Głów nym źró dłem ha ła su w ga bi ne cie jest kom pre sor. Przy za ku pie te go

urzą dze nia war to zwró cić uwa gę na pa ra metr okre śla ją cy po ziom ha ła su
przy pra cy. Śred ni po ziom ha ła su wy twa rza ny przez to urzą dze nie mie ści
się w gra ni cach 70-75 dB. Urzą dze nie to nie po win no rów nież prze no sić
drgań na kon struk cję. Roz wią za niem te go pro ble mu jest np. umiesz cze nie
ukła du me cha nicz ne go na amor ty za to rach, co ma za sto so wa nie w lep -
szych mo de lach.

2. Po miesz cze nie tech nicz ne, w któ rym znaj du je się kom pre sor, oprócz speł -
nie nia pod sta wo wych wy mo gów, ja ki mi są za pew nie nie od po wied niej
wen ty la cji, tem pe ra tu ry i wil got no ści, po win no mieć pod wy ższo ną izo la cję
aku stycz ną. Do ty czy to za rów no ścian, jak i otwo rów (drzwi, okna). 

3. Pod wy ższo ną izo la cję aku stycz ną po win ny mieć ta kże (a wła ści wie
przede wszyst kim) ścia ny oraz drzwi i okna sa me go po miesz cze nia ga bi -
ne tu. Uchro ni nas to przed ha ła sem z ze wnątrz (od gło sy z uli cy, po cze kal -
ni, po miesz czeń tech nicz nych, win dy etc.) i za po bie gnie wy do by wa niu się
dźwię ku na ze wnątrz, na przy kład do po cze kal ni – gdzie dźwięk bo ro wa -
nia mo że sku tecz nie wy wo łać stres u pa cjen tów.

4. Po win no się uni kać szkla nych oraz cien kich drzwi, a skło nić się ku so lid -
nym drzwiom peł nym, naj le piej o pod wy ższo nej izo la cji aku stycz nej. Izo -
la cyj ność aku stycz na o war to ści Rw=27 dB z re gu ły jest wy star cza ją ca,
jed nak w sprze da ży do stęp ne są na wet drzwi, któ re ma ją Rw=42 dB. 

5. Wszyst kie ścia ny, su fi ty i pod ło gi w ga bi ne cie po win ny speł niać wy ma ga -
nia po miesz czeń do pra cy wy ma ga ją cej kon cen tra cji uwa gi, czy li 35 dB.
Na ryn ku ist nie je wie le pro duk tów wy głu sza ją cych po miesz cze nia, jed nak
trze ba pa mię tać, że w ga bi ne cie ścia ny, su fi ty i pod ło gi mu szą być do dat -
ko wo ła two zmy wal ne, co nam znacz nie ogra ni cza ga mę pro duk tów. Wy -
głu szyć po miesz cze nie mo żna, sto su jąc do dat ko wą war stwę weł ny mi ne -
ral nej, tyn ki aku stycz ne czy też pa ne le aku stycz ne.

Mgr inż. arch. Mar cin Ma ciesz ko, 
biu ro pro jek to we Na no stu dio
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