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Stav chrupu Slovákov je 
podľa stomatológov žalostný. 
Zanedbávame prevenciu, bojíme sa 
zubára a zvyčajne sa ho odhodláme 
navštíviť až v bolestiach. Druhou 
stránkou mince je však úroveň nášho 
zdravotníctva. Stomatológov je málo 

a pacientov odrádzajú aj dlhé čakacie lehoty alebo vysoké ceny. V novovzniknutej 
stomatologickej ambulancii Dentoma v Žiline preto stavili aj na netradičné 
ordinačné hodiny a prístupné ceny. 

Čakanie a bolesť?
U zubára
to už nehľadajte 

Predstava, že na termín k zubáro
vi si buď počkáme dva mesiace, 
a  potom ešte pol dňa v  čakárni,  

alebo si priplatíme nehoráznu sumu 
za prednostné ošetrenie, neznie práve 
lákavo. Tím žilinskej ambulancie Den

toma sa preto pokúsil postaviť všetko 
naruby a poskytnúť do
stupnú stomatologic
kú starostlivosť nao
zaj širokému okruhu 
pacientov. 

Objednajú vás tu rýchlo a na ošetrenie či 
prehliadku môže
te prísť aj mimo 
Vašej pracovnej 
doby. „Vďaka 
dvom lekárom 

a  dvom sestrám, 
ktorí sa v ambulan-

cii striedajú, môže-
me myšlien ku o  do-
stupnosti napĺňať aj 
prevádzkovým časom. 
V pondelok až do štvrt-
ku pracujeme od  sied-
mej rána a  dokonca 
v utorok a štvrtok ordi-
nujeme až do pol desia-

tej večer. Tí ktorí možu 
len cez víkend, tak sme tu 

pre nich v sobotu od siedmej do druhej, 
a to bez akéhokoľvek ďalšieho príplatku,“ 
vysvetľuje konateľ spoločnosti Tomáš 
Janík.
Napriek tomu, že ambulancia nie je 
zmluvným partnerom žiadnej zdravot
nej poisťovne, čo najširšiu dostupnosť 
služieb si stanovili ako kritérium aj pri 
tvorbe cenníka. „Máme totiž skúsenosť, 
že ak je aj zdravotná staros tlivosť do-
stupná, pre bežnú klientelu je často veľmi 

drahá. Preto sme stanovili naše ceny tak, 
aby boli prijateľné pre čo najviac ľudí, 
a to aj v porovnaní s ambulanciami v šir-
šom regióne,“ vraví konateľ. 

Bezbolestný prístup 
Ambulancia Dentoma v  areáli Fakul
tnej nemocnice v  Žiline je moderné 
pracovisko vybavené vlastným röntge
nom a novými stomatologickými tech
nológiami. Rozsah poskytovaných vý
konov je  komplexný, od preventívnych 
či vstupných prehliadok so stanovením 
terapeutického plánu cez záchovnú 
stomatológiu, endodonciu, dentálnu 
hygienu a protetiku až po bielenie zu

bov či základnú 
s t o m a t o 

chirurg iu, 
s  výnim
kou zub
ných im
plantátov. 
Ve d ú c i 
l e k á r 
pracovis
ka Kamil 

P a u l i k o 
vič hovorí, 

že vzhľadom 
na  zaned bávanie 

p r e v e n t í v n y c h 
prehlia dok, na  ktoré 

nechodí 30 až 50 percent 
slovenskej populácie, osobitne 

dbajú aj na bezbolestnosť vyšetrení.  
„Zo svojej vyše 20-ročnej lekárskej praxe 
viem, že stomatologické výkony pri za-
nedbanom chrupe sú časovo náročnej-
šie. A ak má byť zákrok vykonaný kva-
litne, trvácne a  esteticky, bezbolestnosť 
je dôležitá. Vďaka nej vydrží pacient 
v  kresle dlhšie a  pri jednej návšteve sa 
dá urobiť aj viac výkonov, aby bola ná-
všteva u  zubného lekára pre klienta čo 
najefektívnejšia,“ vysvetľuje stomatológ 
a dopĺňa, že v Dentome ošetrujú okrem 
dospelých klientov aj deti, v  prípade 
ktorých je bezbolestnosť spolu s príve
tivým prístupom lekára kľúčová, aby sa 
u nich nezakorenil zbytočný strach. 

Bez byrokracie
Na ošetrenie v stomatologickej ambu
lancii Dentoma nie je potrebné pri
niesť zdravotnú dokumentáciu ani mať 
uzatvorenú zmluvu. „Tým, že sú naše 
služby nastavené na  platbu za  výkon, 
nepožadujeme, aby mal klient zmluvu 
s naším zariadením. Klient, ktorý príde 
do našej ambulancie, je ošetrený, zapla-
tí za  výkon podľa cenníka, odchádza 
spokojný a  k  ničomu sa nemusí zavä-
zovať,“ približuje Janík. „Samozrejme, 
ak chce byť niekto naším kmeňovým 
klientom a byť v dlhodobej starostlivosti 
našich lekárov, radi ho do  kmeňového 
stavu priberieme.“ 
Pracovisko Dentomy tak môže navští
viť aj pacient iného zubného lekára, 
ktorý má napríklad dovolenku, alebo 
nemá práve voľný vyhovujúci termín, 
ale tiež ľudia, ktorí nemajú stáleho 
stomatológa a potrebujú hoci i akútne 
ošetrenie.
„Najčastejšie sa na nás obracajú klienti, 
ktorí sú pracovne vyťažení a  nevyho-
vujú im štandardné ordinačné hodiny, 
ľudia, ktorí napríklad pracujú v zahra-
ničí a na Slovensku sa zdržujú len určitý 
čas, ale aj takí, ktorí nie sú spokojní so 
svojím aktuálnym lekárom či jeho prí-
stupom,“ vraví Janík. „Sme jednoducho 
ambulancia, kde je k dispozícii skutočne 
kvalitná, ale časovo aj finančne dostup-
ná zdravotná starostlivosť,“ uzatvára 
konateľ Dentomy.


