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Jakie
usługi?

234514BDBHA

Oferujemy profesjonalne usługi
w zakresie implantoprotetyki: diagnostykę i planowanie zabiegów implantologicznych na modelach trójwymiarowych 3D. Implantacji: wszczepienie
implantów dentystycznych, protetyki
implantologicznej, protetyki stomatologicznej, stomatologii zachowawczej,
estetycznej (wybielanie zębów, licówki), dziecięcej, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji. Wykonujemy
zabiegi kostnej chirurgii jamy ustnej
i przygotowania łoża kostnego pod
implanty, wykorzystując techniki piezochirurgii. Lekarz - stomatolog Sergij
Isaryk, Klinika Implantologii Stomatologicznej, ul. Grenadierów 4, Bydgoszcz, www.stomatologia.bydgoszcz.
pl, e-mail: sergij@stomatologia.bydgoszcz.pl. Zapraszamy w godz. 10-20.
Rejestracja tel.: 52 320 40 52, 535 095
fot.: nadesłana
900, 602 300 570.

Po wypadku rowerowym
Jedynka i prawa, górna dwójka były leczone kanałowo. Założono korony metalowo-ceramiczne. Lewa,
górna jedynka musiała być usunięta, bo była pęknięta na pół. Na jej miejscu wkręcono implant, na nim
założono koronę metalów-ceramiczną.
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Implanty krok po kroku

STOMATOLOGIA

DERMATOCHIRURGIA

Klinika Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej
ul. Królowej Jadwigi 16, 85-231 Bydgoszcz
tel. 723 099 090 / 52 564 22 21
www.dermo-medica.pl
e- mail: recepcja@dermo-medica.pl

NEUROREHABILITACJA

IMPLANTY, PROTETYKA, STOMATOLOGIA
ESTETYCZNA, CHIRURGICZNA, DZIECIĘCA.
ORTODONCJA OD MAJA 2014
tel. 52/320-40-52, 535-095-900
ul. Grenadierów 4, pn.-pt. 10.00-20.00

330614BDBHA

3021712BDBHB

Lekarz- stomatolog Sergij Isaryk

2349813BDBHA

1081213BDBHA

UZDRAWIANIE
REKONEKTYWNE

S.A.

liposukcja laserowa, modelowanie sylwetki,
zabiegi na twarz,
dermatologia estetyczna i zabiegowa, chirurgia
ul. Jagiellońska 109/23 Bydgoszcz
tel. 790 57 57 57
www.laseroterapia.bydgoszcz.pl

FIRM: niemieckich, duńskich, japońskich, szwajcarskich.
Kompleksowe badania słuchu, dofinansowanie NFZ.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
BYDGOSZCZ, UL. KARŁOWICZA 26 GAB. 225,
TEL. 52/3419497

Wspomaganie organizmu
w walce z chorobą,
depresją i stresem. Dorośli i dzieci.
Tel. kom. 664 875 958
www.amaste-rekonektywne.pl
amaste.rekonektywne@gmail.com

echo serca, holter ekg, holter ciśnieniowy
rejestracja: tel 720 888 928 w godz. 16:00-19:00

www.topolinski.pl

DOM OPIEKI

301314BDBHA

CENTRUM
MEDYCZNE
DERMATOLOG

WWW.STOMATOLOGIA.BYDGOSZCZ.PL

LEK. BARTOSZ TOPOLIŃSKI

52413BDBHA

2353813BDBHA

Dermatologia estetyczna, laserowa.
Dermatochirurgia.
tel. 52 381 30 58, www.fenomed.pl

(bezbolesne i bezinwazyjne)
ODCZULANIE BEZ LEKÓW
Metoda opracowana przez lekarzy niemieckich.
www.odczulanie.pl tel.52/ 3755159
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15, pok. 313

KARDIOLOG

PRYWATNA KLINIKA „EPIMIGREN”

Dr n. med. Krzysztof W. Nicpoń
Neurologia, neurorehabilitacja, opieka długoterminowa
Neurolog, Endokrynolog, Dermatolog, Psycholog, Logopeda,
Badania EEG, EMG, ENG, USG, Wizyty Domowe Neurolog
Osielsko k/Bydgoszczy, 86-031 ul. Botaniczna 38
www.epimigren.eu, tel. 52 3436035, 603648890

848214BDBHA

KOMPUTEROWE TESTY
ALERGOLOGICZNE

EXPRESS

Leczenie schorzeń kręgosłupa i stawów
tel. 52 334 21 41, 601 985 300
www.kocinski.bydgoszcz.pl

2354113BDBHA

1678713BDBHA

CENTRUM TERAPII KRĘGOSŁUPA
KOCIŃSKI

HELIODENT - ul. Dworcowa 13
Rejestracja 52 328 73 93, 500 305 243
Stomatologia estetyczna, protetyka, wybielanie,
leczenie dziąseł. Bezstresowe leczenie dzieci.
Komputerowe, bezbolesne znieczulenie Quicksleeper.
PROMOCJA - APARATY ORTODONTYCZNE
STAŁE 1 ŁUK - 1500 ZŁ
KONSULTACJE GRATIS

539014BDBHA

REHABILITACJA

CENTRUM STOMATOLOGII I RADIOLOGII
Czynne codziennie w niedzielę i święta.
ul. Wojska Polskiego 19b (Wyżyny)
tel. 52 515 33 11, 608 02 41 03
www.novadent.pl

PEŁEN ZAKRES USŁUG
ul. Glinki 81, 52/327-17-98,
ul. Czackiego 19, 52/373-75-75,
Osielsko, ul. Tapicerska 2a, 52/381-33-70
www.eldent.eu

852414BDBRA

32413BDBHA

SZPITAL, PORADNIE
Chirurgia plastyczna, ogólna, ortopedia. Umowa z NFZ
ul. Lęborska 7, tel. 52 361 69 10 (od 9 do 19.00)
www.wbienkowski.pl

ELDENT

NOVADENT

CENTRUM MEDYCZNE BIEŃKOWSKI
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GABINETY STOMATOLOGICZNE

Profesjonalna opieka, komfortowe warunki,
domowa atmosfera!
„PENSJONAT SENIORA”
Rynarzewo koło Bydgoszczy, ul. Strażacka 40
tel. 602 27 27 04, 52 561 06 80
biuro@pensjonat-seniora.pl
www.pensjonat-seniora.pl

2386613BDBRB

CHIRURGIA PLASTYCZNA

555414BDBHB

2382213BDBHA

dr n. med. Andrzej Zaczkiewicz
specjalista dermatolog-wenerolog

2402013BDBHA

Prywatny Gabinet Dermatologiczny

DERMA-VITA tel. 601 693 929

Ten krok to zapoznanie się z dokumentacją i podpisanie odpowiednich umów. Dokumenty te czasami
mogą odbiegać nieznacznie swoją
treścią, ale zawierają podobną informację. Ja korzystam z proponowanych wzorców przygotowanych
przez zespół prawników i brokerów
dla PSI (Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego). Pierwszy
dokument to zgoda pacjenta na

2359113BDBHA

ul. Waryńskiego 51
tel. 52 340 60 80
czynne pon.- pt. 800-2000
sobota 800-1400

Taka lub podobna dokumentacja
musi być prowadzona w każdym
zakładzie medycznym wykonującym usługi implantoprotetyczne.
Jeżeli pacjent nie otrzyma podobnych dokumentów i nie podpisze odpowiednich umów to musi
zastanowić się czy warto leczyć
się w tym gabinecie stomatologicznym, ponieważ w przyszłości
może mieć problem z możliwymi
roszczeniami w przypadku komplikacji.
Reasumując, warto pamiętać, że
pacjent musi być świadom tego, że
żaden lekarz nie może zagwarantować sukcesu swojego leczenia
ani wykluczyć wystąpienia ryzyka.
Dlatego podpisanie umów i odpowiednich dokumentów musi być
obowiązkowe przed wszczepieniem implantów.

się po zabiegu tak, aby nie był naruszony proces gojenia.
Czwartym, bardzo ważnym dokumentem, jest umowa na wykonanie
implantacji wszczepów stomatologicznych zawarta pomiędzy jednostką leczniczą i pacjentem. W tej
umowie opisane są zobowiązania
wykonującego implantację i pacjenta oraz opisane wynagrodzenie
za wykonaną usługę. W sprawach
nieopisanych w tej umowie mają
zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Po podpisaniu dokumentów robię kopię, która jest przekazana pacjentowi razem z pokwitowaniem
o zapłacie za pierwszy etap leczenia. Oryginał zostaje w kartotece
pacjenta i jest przechowywany co
najmniej 10 lat. Teraz dopiero możemy wyznaczać termin zabiegu.

335014BDBHA

Po rozmowie konsultacyjnej,
wstępnej diagnostyce i określeniu odpowiedniego planu
leczenia implantoprotetycznego,
który był opisany w poprzednim
artykule, następuje drugi krok.

Bydgoszcz, Ku Wiatrakom 19,
tel. 52 346 45 53
czynne codziennie w niedzielę
i święta od 8.00 do 20.00

Przychodnia Fordon ul. Kleina 1
www.doktor-zaczkiewicz.pl

implantacje wszczepów stomatologicznych. Zawiera on dane pacjenta, dane gabinetu i lekarza, który
wykonuje zabieg, planowany zakres
zabiegu (typ implantu, przewidywane miejsce i dodatkowe ustalenia
oraz oświadczenie, że pacjent jest
poinformowany o przebiegu leczenia i możliwych komplikacjach).
Drugi dokument to informacja
dotycząca rozmowy wyjaśniającej
problematykę związaną z implantacją. W nim szczegółowo objaśnia się
pacjentowi wszystkie etapy leczenia
i możliwe komplikacji. Jest to również dodatkowe potwierdzenie zgody pacjenta na implantację.
Trzeci dokument dotyczy informacji o zachowaniu pacjenta po
implantacji, odbudowie kości lub
podnoszeniu dna zatoki. Jest to instrukcja dla pacjenta o zachowaniu

Sergij Isaryk

Centrum
Stomatologii
Dentus
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ortodoncja • implanty
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Przed wykonaniem zabiegu pacjent musi podpisać zgodę
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