Tu nie boli jest to projekt dwupłaszczyznowy, gdzie pierwszym elementem jest
kompleksowa edukacja lekarzy stomatologów, zaś kolejnym krokiem jest
komunikacja kierowana do pacjenta.
Kompleksowa edukacja lekarzy stomatologów oznacza edukację nie tylko w zakresie
materiałoznawstwa czy technik, ale obejmuje również tak istotne aspekty psychologiczne,
farmakologię, techniki relaksacji, zachowania w stanach nagłych czy aspekty prawne.
Co więcej, wyposażymy nie tylko w wiedzę, ale też w narzędzia marketingowe
do komunikacji z pacjentem, nauczymy rozmowy z pacjentem, postępowania z pacjentem,
uwrażliwienia na potrzeby pacjenta czy empatii w stosunku do pacjenta.
Kursy są prowadzone w kameralnych grupach, co pozwoli na wymianę poglądów i
doświadczeń w sprzyjającej atmosferze, z kolei duża liczba zadań praktycznych z pewnością
ułatwi efektywne wdrożenie omówionych metod i technik jako standard codziennej pracy
w gabinecie.
W drugim etapie akcji skierowanym do pacjenta, będziemy szeroko informować o samej
koncepcji, wskazywać mapę certyfikowanych gabinetów Tu nie boli, same zaś gabinety
wyposażymy w materiały umożliwiające ich identyfikację.
Dla lekarzy oznacza to grono lojalnych i zadowolonych pacjentów nie odwołujących swoich
wizyt w ostatniej chwili i polecających rodzinie i bliskim taki właśnie gabinet.
Dla pacjenta: koniec traumy związanej z wizytami u stomatologa i większe otwarcie na
przeprowadzane wizyty oraz ich częstotliwość.
Tu nie boli Jak samo hasło wskazuje, chcemy odczarować lęk przed lekarzem
stomatologiem!
Wskazać gabinety, w których przeszkoleni kompleksowo lekarze doskonale wiedzą jak
postępować z pacjentem, aby zarówno procedura leczenia, jak i znieczulenia była
przeprowadzona bezstresowo.

Pełny dwudniowy kurs obejmujący trzy bloki szkoleniowe, gwarantujący kompleksową
wiedzę w zakresie kontroli bólu w gabinecie stomatologicznym, oraz jednocześnie
przystąpienie do programu Tu nie boli!
Tu nie boli PAKIET CENA: 950 zł /osoby
Pakiet obejmuje Tu nie Boli Blok I + II + III
Przy nabyciu PAKIETU, uczestnik otrzyma:
•

certyfikat Tu nie boli

•

uwzględnienie gabinetu na mapie Tu nie boli oraz w komunikacji do pacjenta

•

narzędzia komunikacji Tu nie boli (m.in. nalepka na drzwi Tu nie boli, plakat Tu nie
boli)

•

ulotka Tu nie boli dla pacjenta

•

zestaw ćwiczeniowy Ultra Safety Plus TWIST

•

materiały szkoleniowe na nośniku USB

•

przerwy kawowe oraz lunchowe

Blok IV Aspekty Prawne
Całodniowe szkolenie dostarczające niezbędnej wiedzy na temat aspektów prawnych w
codziennej praktyce lekarza dentysty.
Szkolenie prowadzone przez adw. Ewę Mazur-Pawłowską, eksperta z zakresu dokumentacji
w stomatologii oraz bezpieczeństwa stomatologa przed roszczeniami pacjentów.
CENA: 450zł/osoby

