
B yć może wielu lekarzy nie
zdaje sobie z tego sprawy,
ale budowanie pozytywnego

wrażenia zaczyna się jeszcze
przed przekroczeniem drzwi gabi-
netu. Budynek, w którym pracuje-
my, powinien bez problemu dać się
zlokalizować z głównej ulicy. Ła-
twy dostęp do parkingu lub też wy-
kupienie miejsc parkingowych spe-
cjalnie dla pacjentów z pewnością
ułatwią odnalezienie placówki
i spowodują, że pacjenci nie będą
się stresować spóźnieniem. Jeżeli
praktyka nie stanowi odrębnego
budynku, a jest lokalem będącym
np. częścią kamienicy, powinniśmy
zadbać o estetyczne tabliczki na-
wigujące pacjentów, umieszczone
w strategicznych punktach, takich
jak główne schody czy windy

prowadzące do naszej praktyki sto-
matologicznej. Wszystko po to, aby
pacjenci komfortowo trafili do celu.

LLii  cczzyy  ssiięę  ppiieerrww  sszzee  wwrraa  żżee  nniiee
Jest wie le teo rii psy cho lo gicz nych
do wo dzą cych, jak wa żne i głę bo ko
za pa da ją ce w pa mięć jest pierw sze
wra że nie. Pierw szej ewa lu acji na -
szej prak ty ki pa cjen ci do ko nu ją,
prze kra cza jąc próg po cze kal ni,
a bio rąc pod uwa gę, że nie jed no -
krot nie spę dza ją tam dłu ższą
chwi lę, war to za dbać, aby ich oce -
na by ła jak naj lep sza.

Po cze kal nia po win na być cie pła
i peł na na tu ral ne go świa tła. Sche -
mat ko lo ry stycz ny po wi nien być
neu tral ny z mięk ki mi ak cen ta mi
barw ny mi. Me ble i ob ra zy lub gra -
fi ki na ścia nie po win ny być w spój -
nym sty lu, do sto so wa nym do cha -
rak te ru wnę trza. Mo gą pod kre ślać
pe wien in dy wi du al ny cha rak ter
prak ty ki, jed nak nie na le ży prze sa -
dzać w for mie, gdyż two rzy my
prze strzeń, któ ra ma tra fić w gu sta
sze ro kie go gro na od bior ców. Je że li
nie mo że my zdać się na pro fe sjo na -
li stów i pro jek tu je my wy strój sa -
mo dziel nie, go rą co za chę ca my do
skon sul to wa nia po my słów na wnę -
trze z kil ko ma oso ba mi o od mien -
nym gu ście. Naj le piej mieć po mysł
na dwie, trzy al ter na ty wy ko lo ry -
stycz ne i sty li stycz ne (mo że my np.
na kart kach stwo rzyć so bie ko laż
ele men tów ob ra zu ją cych nasz po -
mysł na wnę trze: ko lo ry ścian, pły -
tek, ele men ty po wy ci na ne z ga zet
i fol de rów re kla mo wych). Stwo rzo -
ne ta bli ce kon cep cyj ne war to prze -
dys ku to wać z ró żny mi oso ba mi czy
za ufa ny mi pa cjen ta mi.

Na le ży też pa mię tać, że wy -
waże nie pro sto ty, cie pła i przy -
stęp no ści jest wy pad ko wą do brze

zapro jek to wa nej prze strze ni ga bi -
ne tu me dycz ne go. Z na szych ob -
ser wa cji wy ni ka, że w Pol sce ścia -
ny pry wat nych prak tyk naj czę ściej
„zdo bią” nie koń czą ce się ga le rie
dy plo mów i świa dec twa od by tych
szko leń. No cóż, z pew no ścią bu du -
je to au to ry tet w oczach pa cjen tów,
jed nak nie jed no krot nie przy tła cza
nie wiel ką po cze kal nię. 

Sub tel ne ro śli ny, jak bam bu sy
czy stor czy ki, umiesz czo ne w efek -
tow nych na czy niach do sko na le
wpły wa ją na ocie ple nie wnę trza.
Je że li ilość świa tła w po cze kal ni
nie jest wy star cza ją ca, war to roz -
wa żyć re ali stycz ne ko pie cię tych
kwia tów czy też su che bu kie ty (za -
le żnie od sty li sty ki wnę trza).

ZZaalleettyy  nnaa  ttuu  rraall  nnee  ggoo  śśwwiiaa  ttłłaa
Świa tło dzien ne jest za sad ni czym
ele men tem przy two rze niu po zy -
tyw nie od dzia łu ją ce go oto cze nia.
Zo sta ło na uko wo udo wod nio ne, że
uży cie w bu dyn ku na tu ral ne go
oświe tle nia jest zdrow sze dla pa -
cjen tów, per so ne lu. Da je rów nież
licz ne ko rzy ści, do któ rych mo że -
my mię dzy in ny mi za li czyć re duk -
cję nie po ko ju we wnętrz ne go czy
stre su. Po zwa la też na po czu cie
orien ta cji w cza sie i prze strze ni,
re la cji do świa ta ze wnętrz ne go
(od wrot ną za sa dę wy ko rzy stu je się
w cen trach han dlo wych, gdzie
ogra ni cze nie kon tak tu z dzien nym
świa tłem spra wia, że klien ci tra cą
po czu cie cza su i dłu żej ro bią za ku -
py, sku pia jąc się na skle pach).
Świa tło dzien ne na to miast znacz -
nie po lep sza na strój i sa mo po czu -
cie pa cjen tów, wpły wa na uprzej -
mość per so ne lu, ale rów nież po -
zwa la na re duk cję ra chun ków za
oświe tle nie. Naj bar dziej kry tycz -
nym ob sza rem, w któ rym ilość na -
tu ral ne go świa tła ma mo żli wość
od dzia ły wa nia na pa cjen tów, jest
po cze kal nia. Na szczę ście tech ni ka
jest w tej dzie dzi nie na szym du -
żym sprzy mie rzeń cem i po wsta ło
wie le sys te mów oświe tle nio wych
prze zna czo nych do po miesz czeń
me dycz nych. W na szym kli ma cie
war to w nie za in we sto wać. 

Pol scy pa cjen ci są szcze gól nie
wra żli wi na punk cie po cze kal ni
ze świe cą cy mi bia łym świa tłem
ja rze niów ka mi, ja kich przez wie le
lat mie li oka zję do świad czać
w pań stwo wych pla ców kach me -
dycz nych, któ re nie bu dzą po zy -
tyw nych sko ja rzeń. Dla te go wła -
śnie na tu ral ne lub sztucz ne, ale
cie płe i roz pro szo ne świa tło jest
tak istot ne dla do bre go sa mo po -
czu cia pa cjen tów. 

BBeezz  śścciisskkuu  ii  ddyysskkrreettnniiee
Na kom fort pa cjen tów ma rów nież
wpływ ro dzaj i roz miesz cze nie
miejsc sie dzą cych. Po win ny być wy -
god ne, ale jed no cze śnie nie zaj mo -
wać zbyt wie le miej sca. Za sa dy

ergo no mii za le ca ją osio wy od stęp
mię dzy sie dzi ska mi mi ni mal nie
60 cm, ale je że li tyl ko roz miar po -
miesz cze nia na to po zwa la, war to
po zo sta wić nie co wię cej pry wat nej
prze strze ni. Jak bar dzo jest to
istot ne, mo żna się prze ko nać, ob -
ser wu jąc, któ re miej sca w ko lej no -
ści zaj mu ją przy cho dzą cy pa cjen ci
– za wsze roz po czy na ją od tych naj -
bar dziej od da lo nych wzglę dem sie -
bie, dla te go też w pla ców kach me -
dycz nych, w któ rych oprócz sa me go
ocze ki wa nia do cho dzi dys kom fort
zwią za ny z wi zy tą, na le ży udo stęp -
nić pa cjen tom wię cej prze strze ni. 

Do dat ko wo za sto so wa nie ła god -
nej mu zy ki w po cze kal ni przy opty -
mal nym roz miesz cze niu gło śni ków
po zwo li się od prę żyć i od wró ci uwa -
gę od ewen tu al nych nie przy jem -
nych dźwię ków z ga bi ne tu. Roz -
wią za ne po win ny zo stać rów nież
kwe stie zwią za ne z to a le tą. Do stęp
do niej mu si być ozna ko wa ny, jed -
no cze śnie za pew nia ją cy pry wat -
ność użyt ko wa nia. Dla te go drzwi
do WC nie po win ny być cen tral -
nym punk tem po cze kal ni, gdyż zu -
peł nie unie mo żli wia to dys kre cję.
Istot na jest rów nież kwe stia szat -
ni. Je że li zda rza się, że w po cze kal -
ni cze ka jed no cze śnie kil ka osób,
zde cy do wa nie od ra dza się sto so wa -
nie tra dy cyj ne go sto ją ce go wie sza -
ka, gdyż zi mą nie bę dzie on wy glą -
dał es te tycz nie. Zde cy do wa nie le -
piej spraw dzi się dys kret na sza fa
lub wnę ka z drzwia mi su wa ny mi.

WW ssaa  mmyymm  ggaa  bbii  nnee  cciiee
Oczy wi ście ko lo ry sty ka oraz me -
ble bę dą ce sty li stycz ną kon ty nu -
acją po cze kal ni wpły wa ją na sa -
mo po czu cie, jed nak pod czas sa -
me go za bie gu mo żli wo ści od dzia -
ły wa nia na pa cjen ta sta ją się
ogra ni czo ne. Ale na wet pod czas
za bie gu na zmysł do ty ku bę dzie

od dzia ły wał kom for to wy unit,
zmysł słu chu – ła god na mu zy ka
z od po wied nio roz miesz czo nych
gło śni ków czy wresz cie na zmysł
wzro ku – umiesz czo ne pod su fi -
tem ekra ny LCD, nie oce nio ne
w sto ma to lo gii dzie cię cej. �

W na stęp nym od cin ku: 
Ko lor w ga bi ne cie
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Ide ał istnieje
Nie za wsze dys po nu je my wa run ka mi lo ka lo wy mi, któ re spro sta ją po ni ższym
po stu la tom. Jed nak można nie wiel kim na kła dem środ ków i pra cy spra wi ć,

że ko rzy sta nie z na szej kli ni ki bę dzie znacz nie przy jem niej sze
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Nie wiel ki dro biazg – du ży efekt
Na kli mat ga bi ne tu skła dają się też dro bia zgi:
• to a le tę war to wy po sa żyć w pa pie ro wy ręcz nik i jed no ra zo we chu s -

tecz ki za miast su szar ki,
• istot ne jest rów nież do brze oświe tlo ne lu stro, gdyż wie lu pa cjen tów chęt -

nie ko rzy sta z nie go po wi zy cie, aby zo ba czyć efekt pra cy sto ma to lo ga,
• na le ży dbać o świe żą i ró żno rod ną pra sę w po cze kal ni, któ ra po win -

na być eks po no wa na w ele ganc kim sto ja ku, któ ry rów nież sta no wi ele -
ment świad czą cy o ja ko ści świad czo nych usług (nie ste ty w wie lu ga bi -
ne tach kró lu je moc no wy gnie cio na pra sa sprzed kil ku mie się cy, nie -
dba le rzu co na na sto lik ra zem z ulot ka mi re kla mo wy mi pro du cen tów).

War to roz wa żyć znacz ne ogra ni -
cze nie licz by dy plo mów na ścia -
nach, nada nie im jed no li tej i lek -
kiej for my i opra wy, pre zen to wa -
nie wy łącz nie na stro nie in ter ne -
to wej lub w sa mym ga bi ne cie,
w któ rym za sto so wa nie ich bez -
po śred nio przy wej ściu po zwo li
utwier dzić pa cjen ta w prze ko na -
niu, iż od da je się w rę ce pro fe -
sjo na li sty. Zde cy do wa nie przy -
jem niej sze dla pa cjen ta bę dzie
od da nie się lek tu rze pra sy czy
też za wie sze nie oka na ład nych
zdję ciach, ro śli nach, akwa rium
bądź te le wi zo rze niż ner wo we
czy ta nie dy plo mów, któ re nie
od cią ga ją w istot ny spo sób uwa -
gi od pro ce su le cze nia.

Na le ży za dbać o mak sy mal ne
wy tłu mie nie drzwi ga bi ne tu, gdyż
u bar dziej wra żli wych pa cjen tów
już sam dźwięk urzą dzeń sto ma -
to lo gicz nych po wo du je lęk przed
wi zy tą. W ce lu za pew nie nia od -
po wied niej izo la cji aku stycz nej
po win no się uni kać drzwi szkla -
nych oraz cien kich, 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 mi ni mum 27 dB).


