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Aktualnie stomatologia cyfrowa  

w Polsce jest mikroskalą, jeśli 
przyrównamy ilość skanerów  
w gabinetach do 23 tysięcy 
polskich dentystów, którzy codzien-

nie chodzą do pracy. Co się stanie 
jeśli większość z nas zacznie wyko-

nywać i wysyłać skany na znacznie 
większą skalę? A jest to nieuniknio-

ne. Nasza komunikacja jest jeszcze 
na poziomie analogowym. Wiemy 
już, że możemy działać inaczej, ale 
jeszcze nie mamy do tego narzędzi. 
Dlatego mamy moralne prawo, 
żeby powiedzieć, że za chwilę się 
zakorkujemy. Warto się zastanowić 
czy dzisiejsza forma komunikacji 

gabinetu z laboratorium jest taka, 
jakbyśmy jej oczekiwali. O rozwią-

zaniach problemu, zanim on  
w pełni nadejdzie z pionierem 
polskiej stomatologii cyfrowej, lek. 
stom. Pawłem Bernatkiem rozma-

wiały red. Elżbieta Drela i red. Anna 
Olszewska-Adamowicz.

Panie Doktorze, w poprzednim wyda-

niu Digital IQ nr 1/2020 podzielił się Pan  
z nami swoimi spostrzeżeniami doty-

czącymi rozwoju technologii cyfrowych  
w Polsce, odniósł się Pan także do za-

grożeń wynikających z braku inwestycji  
w owe technologie. 
W aktualnej rozmowie chciałybyśmy na-

tomiast poruszyć temat zmian, jakie za-

chodzą w komunikacji pomiędzy człon-

kami zespołu stomatologicznego w dobie 
rozwoju technologii cyfrowych. Jak te 
zmiany wyglądają z Pana perspektywy?
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lek. stom. Paweł Bernatek: W obec-
nym czasie spotykamy się dość często ze 
specyficzną postawą lekarzy. Polega ona 
na zaangażowaniu się w proces cyfrowy, 
ale do pewnego momentu – mianowicie 

do momentu skanowania i wysłania ska-

nu. Co dalej? Na podstawie niejednej roz-
mowy zauważyłem, że po wykonaniu ska-

nu, lekarz czy też zespół wysyła go „gdzieś 
w eter”, nie zastanawiając się już czy skan 
został wykonany według prawidłowych pa-

rametrów bądź czy trafił na dobre konto. 
Lekarz po prostu wysłał go, swoją sprawę 
załatwił, a proszę zauważyć, że mówimy tu  

o mikroskali. Aktualnie stomatologia cyfro-

wa jest mikroskalą, jeśli przyrównamy ilość 
skanerów w gabinetach do 23 tysięcy pol-
skich dentystów, którzy codziennie chodzą 
do pracy. Natomiast co się stanie jeśli wszy-

scy zaczniemy wykonywać i wysyłać skany 
obojętnie gdzie. A to moim zdaniem jest 
nieuniknione, bo nieunikniony jest rozwój  
w tę stronę. Każdy będzie klikał np. endo-

koronę, wypełnienie, most mniejszy lub 
większy, implanty i wtedy zaczniemy się 
korkować, ponieważ nasza komunikacja jest 
jeszcze na poziomie analogowym. Wiemy 
już, że możemy działać inaczej, ale jeszcze 
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 Kongres CAD/CAM 2020 w Jachrance – wykład i pre-

zentacja możliwości platformy systemu, który znacząco 
usprawnia komunikację między gabinetami i pracow-

niami wyposażonymi w narzędzia cyfrowe

nie mamy do tego narzędzi, dlatego mamy 
moralne prawo, żeby powiedzieć, że za chwi-
lę się zakorkujemy.

Z czego wynika to ryzyko „zakorkowa-

nia się”?
Na polskim rynku mamy około 5000 pracowni 
protetycznych, z czego 2500 tychże pracowni 
jest praktycznie poza rynkiem, to znaczy, że 
wykonują prace najprostsze, często przyj-
mują pacjentów z ulicy i nie mają nic wspól-
nego z tym ruchem protetycznym, o którym 
teraz rozmawiamy. Cała reszta to pracow-

nie, które powstały na początku lat 90-tych  
i liczba tych pracowni protetycznych nie zmie-

niła się znacząco. Niektóre się likwidowały, 
niektóre się otwierały. Ale z tej liczby ok. 2500 
pracowni około 20-25% ma szanse stać się 
typowo cyfrowymi laboratoriami. Czyli te 
wszystkie skany, które będą wykonywane 
przez stomatologów za rok, dwa lub pięć lat, 
będzie w stanie obsłużyć tylko do 25% pra-

cowni. I tak się będzie działo w całej Europie, 
jak również na świecie. Co więcej – dojdzie 
do sytuacji, że pliki stl. będą przesyłane do 
różnych miejsc w Europie, gdyż przestanie-

my mieć tą barierę, że technik musi być za 
tzw. rogiem.

Jak zestawiłby Pan pojęcie „prawidło-

wej komunikacji” ze współpracą na linii 
lekarz-technik w dobie rozwoju techno-

logii cyfrowej?
Według głównej definicji – komunikacja to 
proces mający na celu wygenerowanie u od-

biorcy informacji zmiany świadomości zamie-

rzonej przez nadawcę. Wiemy, że przekaz 
niewerbalny jest 5-krotnie szybciej i lepiej 
odbierany niż werbalny. Można to porównać 
np. do wysyłania skanów podczas pracy  
z cyfrową stomatologią. Są to generalnie 
definicje, ale jeśli na komunikację składają 
się działania, czyli zabudowanie myśli przez 
nadawcę, co można przełożyć na lekarza, 
który koduje sobie myśli odnośnie tego co 
chciałby stworzyć u danego pacjenta, potem 
następuje nadanie informacji – nośnika, czyli 
wysyła skan jak i zlecenie. Lekarz przekazuje 
swoje myśli w zleceniu w skanie. Następnie 
technik dentystyczny odbiera ten nośnik, 
czyli importuje ten skan do oprogramowa-

nia, odtwarza i dekoduje myśli lekarza, jego 

zlecenia, następnie wykonuje prace. W ten 
sposób następuje sprzężenie zwrotne, czyli 
myśl lekarza zgadza się z produktem, który 
został wytworzony. Zatem musimy w konse-

kwencji doprowadzić do tego, że lekarz i tech-

nik rozmawiają tym samym językiem. Dzisiaj 
narzędzia cyfrowe dają taką możliwość, pod 
warunkiem, że potrafimy je wykorzystywać 
w sposób umiejętny i systemowy.
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Komunikacja na linii lekarz-technik opiera 
się obecnie głównie na e-mailach, komu-

nikatorach czy może specjalistycznych 
narzędziach?
Pośrednia komunikacja jest dzisiaj pod-

stawowym narzędziem w naszych rękach.  
Z technikiem dentystycznym komunikuje-

my się głównie za pomocą e-maila, Mes-
senger'a, WhatsApp'a i innych komunikato-

rów. Powoduje to tak naprawdę gigantyczny 
chaos informacyjny. Ponadto zabiera dużo 
czasu zarówno lekarzowi, jak i technikowi, 
jeśli skupiają się głównie na tym czy aby na 
pewno wszystkie informacje i rzeczy zostały 
odczytane w sposób prawidłowy. Warto się 
zastanowić czy dzisiejsza forma komunikacji 
gabinetu z laboratorium jest taka, jakbyśmy 
jej oczekiwali.

Nawiązał Pan do chaosu i innych proble-

mów komunikacyjnych, jakie mogą po-

jawiać się w zespole stomatologicznym. 
Czy mógłby Pan rozwinąć ten temat?
Istotną rzeczą, o której warto tu również 
wspomnieć jest fakt, że pozyskanie 50 mi-
lionów użytkowników w przypadku radia wy-
nosiło 38 lat, w przypadku telewizji 13 lat,  
a internet pozyskał 50 mln użytkowników  
w 4 lata. Więc tak działa cyfryzacja i w niej 
obecnie jesteśmy. Z punktu widzenia pań-

stwa – czytelników, może być to jeszcze nie-

istotny temat, ale nadmieniam o tym, gdyż 
w naszej praktyce rozwijającej się cyfrowo 
na przestrzeni ostatnich lat dotknęliśmy tego 
problemu. 20000 wykonanych prac, chaos na 
niespotykaną skalę w laboratorium, odszuka-

nie czegokolwiek w tym cyfrowym świecie to 
są godziny... Czyli ten mechanizm dochodze-

fot. altermedia.com.pl

nia do pewnego systematycznego przekazy-

wania sobie wiedzy, potem jej odszukiwania  
i pracy, staje się coraz bardziej skomplikowa-

ny. Robimy i zlecamy przecież różne prace – 
to może być ceramika, praca wyfrezowana 
w centrum frezowania, łączniki indywidualne, 
mock-up z Madrytu z DSD. Każdy taki plik 
dostaje swój numer, czyli staje się podzle-

ceniem. Nie ma sensu dołączanie do jednej 
kartki kolejnych 10 kartek, bo to w większej 
skali robi się niemożliwe. Z punktu widze-

nia małych gabinetów to nie jest problem, 
aczkolwiek my już widzimy, że ten problem 
będzie za chwilę. Stąd też ta komunikacja i 
sprzężenie zwrotne między lekarzem a tech-

nikiem jest tak ważne.
Dzisiaj firmy technologiczne zrobiły praktycz-
nie wszystko, dostarczyły nam narzędzi ko-

munikacji, jakich nasi koledzy po fachu kilka 
lat temu jeszcze nie mieli. Wcześniejsze po-

kolenie w ogóle nie marzyło nawet o takiej 
diagnostyce, takim obrazowaniu. My dzisiaj 
mamy te narzędzia. Tylko te narzędzia w ga-

binecie to nie jest całość procesu. Te narzę-

dzia muszą być rozumiane w laboratorium. 
Według mnie świat będzie szedł w kierunku 
outsourcing'u. Kompetencje lekarzy i techni-
ków będą zawsze najważniejsze przy leczeniu 
pacjenta, ale większość rzeczy będzie wyko-

nywanych na zewnątrz.

Jak można zatem ulepszyć komunika-

cję w zespole stomatologicznym? Czy 
powstały nowe kanały dedykowane 
do tego?
Patrząc na przyszłe standardy musimy otwo-

rzyć się na korzystanie z kompetencji różnych 
ludzi. My sami wiemy co chcielibyśmy osią-

gnąć, wiemy gdzie mamy braki, ta przestrzeń 
powinna służyć nam wszystkim, ale nie mamy 
pewnych kompetencji. W naszej klinice na-

wiązaliśmy kontakt z firmą, która już dostar-
cza produkt do gabinetów dentystycznych na 

najwyższym poziomie – oprogramowanie Felg 
Dent, które z powodzeniem funkcjonuje na 
polskim i zagranicznym rynku. Po wielu roz-
mowach stworzyliśmy także projekt o nazwie 
Felg Lab. Felg Lab będzie to komunikacja, 
która połączy gabinety i laboratoria, ale bę-

dzie funkcjonowała po stronie laboratorium. 
To pracownia udostępni gabinetowi wyższy 
standard współpracy. W tej platformie bę-

dzie się odbywała całość pracy. Jeśli gabinet 
wyśle skan do swojego laboratorium to on 
oczywiście wpadnie na platformę, którą pro-

wadzi firma, która dostarczyła nam skaner, 
ale po IP powinien także załadować się do 
oprogramowania Felg Lab, gdzie pojawi się 
jako zlecenie wyświetlające się na czerwono 
w gabinecie, który wysłał owy skan. Po tym 
jak laboratorium oceni taki skan, a następnie 
potwierdzi, że spełnia on odpowiednie stan-

dardy i przyjmie ten skan, w oprogramowaniu 
pojawi się zielone światło i w ten sposób nada 
się tą cyfrową drogę cyfrowemu wyciskowi. 
Cała komunikacja z technikiem będzie się od-

bywała w platformie m.in. status zlecenia: czy 
jest to na cito, czy oczekuje na podzespo-

ły, które są zamówione, czy ma np. trzy lub 
cztery podzlecenia, bo czekamy na centrum 
frezowania. Również całość rozliczeń będzie 
się odbywała z poziomu tej platformy, czyli 
laboratorium będzie wystawiało dokumenty 
finansowe do gabinetu i zawsze będzie można 
do tego wrócić. Będzie można również ścią-

gnąć taki skan jeszcze raz z pozycji smartpho-

ne'a czy komputera. Tu będą funkcjonowały 
także laboratoria referencyjne, czyli gabinet 
będzie widział pracownię referencyjną w swo-

im mieście, okolicy bądź kraju czy za grani-
cą. Które z nich gabinet wybierze – będzie 
zależało od niego. Lekarz będzie mógł wy-
słać skany do dwóch czy trzech laboratoriów, 
żeby wycenić taką pracę albo podpytać jak 
ona może wyglądać. Projekt Felg Lab jest  
w procesie, od roku nad nim pracujemy. Oso-

by zainteresowane mogą się zarejestrować na 
stronie naszej firmy, aby uzyskać informację 
na jakim etapie już jesteśmy.


