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ZAKRES NASZYCH USŁUG:

NOWOCZESNE KLINIKI STOMATOLOGICZNE 
BLISKO CIEBIE I TWOJEJ RODZINY!

redaktor gazety
Katarzyna Michalska

projekt okładki
Marzena Pizoń



TWÓJ UŚMIECH TO MY

Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja swoje możliwości! 
Dlaczego to robimy? 

Bo kochamy pomagać innym! Kochamy stomatologię!
Bo piękny i zdrowy uśmiech to najlepsza wizytówka człowieka. 

Właściciele Maszewski Dental Clinic w Grudziądzu 
i Kliniki Stomatologicznej  Perfekt Smile w Brodnicy, 

Doktor Maciej Maszewski  i Doktor Kinga Kowalik-Maszewska 
wraz z zespołem lekarzy stomatologów, managerami klinik oraz całym personelem

higienistów, asystentek, rejestratorek i opiekunów czekają właśnie na Ciebie!

Słyniemy  z niewiarygodnych metamorfoz uśmiechów. Przyjdź
do nas i cyfrowo zaprojektuj swój uśmiech!

W sympatycznej i przyjaznej atmosferze przyjmujemy
wszystkich pacjentów.  Cały zespół otoczy Cię szczególną
opieką!

Oferujemy kompleksowe leczenie stomatologiczne1

Zaufaj nam! Pomożemy Ci zadbać o zdrowie jamy ustnej!

 KATALOG
NIESPODZIANEK

Stworzyliśmy Katalog
Niespodzianek, w którym
oferujemy prezenty dla

pacjentów, którzy
zakończyli leczenie.
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KARTA RODZINY

Doceniamy, że o zdrowie
jamy ustnej dbają całe

rodziny, dlatego
oferujemy Kartę Rodziny,

która rodziców i dzieci
uprawnia do 10% zniżki

KARTA PRACOWNICZA

Pracownicy firm, z którymi
współpracujemy, posiadają
u nas 15 % zniżki. Płatność
można regulować również

systemem OPTUS.



Dlaczego warto pracować w Klinice Stomatologicznej Perfekt Smile, Maszewski Dental Clinic
oraz w centrum szkoleniowym Heroes of Dentistry? Bo z całych sił wierzymy w to, co robimy!

Praca w nowoczesnych klinikach
W naszych klinikach używamy najnowocześniejszego sprzętu i wysokiej jakości materiałów.
Stawiamy na jakość naszych usług. Pracujemy na znieczuleniu komputerowym DENTAPEN,
które według opinii naszych pacjentów jest praktycznie bezbolesne. Dzięki nowoczesnej
cyfryzacji i skanerowi Primescan, a także współpracy z najlepszymi laboratoriami w Polsce,
jesteśmy w stanie stworzyć piękny uśmiech w klika dni. Leczenie kanałowe odbywa się pod
mikroskopem, który dobrze sprawdza się w przypadkach trudnych, nietypowych i
zaawansowanych pod względem zmian chorobowych. Efektywne leczenie stomatologiczne
wymaga dokładnej diagnostyki poprzez wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Tomografia
zębów 3D to jedno z najdokładniejszych badań obrazowych w stomatologii, pozwalające
uzyskać precyzyjne, trójwymiarowe obrazy wszystkich struktur anatomicznych zębów,
przyzębia i kości.

Szkolenia i rozwój 
Rozwój to nasze drugie imię. Każdego dnia rozwijamy się i udoskonalamy swoje umiejętności.
Nasz zespół często bierze udział w szkoleniach, aby świadczyć najwyższą jakość obsługi
pacjentów. Na przykład: pod koniec ubiegłego roku Pan Doktor Maciej Maszewski i nasza
rejestratorka Marzena Pizoń wzięli udział w szkoleniu SHOOT LIKE A PRO - DENTAL
PHOTOGRAPHY, które odbyło się w Timișoara, u jednego z najlepszych speców na świecie w
dziedzinie fotografii w stomatologii Miladinov Milos. Efekty szkolenia można na bieżąco
śledzić na naszych mediach społecznościowych. 

Rodzinna atmosfera 
Klinika to nasz drugi dom. Wspólnie celebrujemy ważne chwile 
- święta, urodziny, rocznice i ważne wydarzenia. Chętnie 
spędzamy razem czas także po pracy. 
Bardzo cenimy sobie wspólnie spędzone chwile, 
bo dzięki nim możemy umocnić nasze więzi.

                                                                                                                    

Rób to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować – rzeczywiście gdy praca jest pasją, daje szczęście i
poczucie spełnienia. Jeśli podobnie jak właściciele klinik, Państwo Maszewscy wraz z zespołem, cenisz sobie
zawodowy i osobisty rozwój, pracę w rodzinnej, przyjaznej atmosferze w nowoczesnych klinikach
stomatologicznych, empatyczne podejście do pacjenta, czekamy na Ciebie! Do współpracy szukamy lekarzy
stomatologów!

Pacjenci są dla nas najważniejsi
Bardzo dbamy o nasz kontakt i więzi z pacjentami. Cały zespół
stara się, aby pacjenci czuli się zaopiekowani. Ważną rolę w
klinikach pełnią opiekunowie pacjenta, panie: Katarzyna, Kinga
i Ewelina. Opiekun szczegółowo omawia z pacjentem plan
leczenia, wyjaśniając wszystkie etapy leczenia, koszty z tym
związane, odpowiada na wszelkie pytania pacjenta i rozwiewa
obawy. Opiekun również koordynuje kolejność i terminy wizyt.

                                                                                                                    
Łączy nas pasja i chęć pomocy
Nasz zespół tworzą ludzie, których połączyła pasja i
zaangażowanie. Pani Doktor Kinga jest  specjalistka w
stomatologii dziecięcej i endodoncji. Pan Doktor
Maciej zajmuje się tworzeniem pięknych uśmiechów.
Bohaterem naszej ostatniej metamorfozy "Rolnik
szuka uśmiechu" jest pan Janusz Gardecki. Pan Janusz
jest sympatyczną osoba, która specjalizuje się w
branży rolniczej. Dzięki Panu Doktorowi Maciejowi
zyskał nowy uśmiech, który dał mu wiele radości i
pewności siebie.

Autor artykułu: Natalia Goszka

                                                                                                                    

DOŁĄCZ DO NASZEJ STOMATOLOGICZNEJ RODZINY
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Wszyscy jesteście niesamowici! Dziękują za dobroć i życzliwość, którą od Was otrzymałem, a Panu Doktorowi dziękuję za
nowy uśmiech, który sprawił, że jestem o wiele radośniejszy. Wielki szacunek dla Pana Doktora. Zrobił Pan coś pięknego -
dziękuje Pan Janusz Gardecki, uczestnik kolejnej metamorfozy, organizowanej przez nasze kliniki stomatologiczne. 
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NOWY UŚMIECH TO JAK WYGRANA W TOTKA

- Podjąłem kolejne wyzwanie! Pomogłem wyjątkowej
osobie, która na co dzień zajmuje się ciężką pracą w
gospodarstwie rolnym. Sam pochodzę ze wsi i znam
realia. Pan Janusz kiedyś szeroko się nie uśmiechał,
bo krępowały go luki po usuniętych zębach - mówi Dr
Maciej Maszewski, właściciel klinik Perfekt Smile i
Maszewski Dental Clinic. 
Pan Janusz, mieszkaniec wsi Strzygi w gminie Osiek,
wziął udział w castingu do projektu... pn. "Rolnik
szuka uśmiechu"! Tak! Telewizja ma antenowego
"rolnika, który szuka żony", a my mamy "rolnika,
który znalazł uśmiech" :). 
- Powiem szczerze, że nie przypuszczałem, że zostanę
wybrany do tej metamorfozy, bo zazwyczaj są to
panie. Z reguły to kobiety wybiera się do zmiany
wizerunku, więc było to dla mnie pozytywne
zaskoczenie. Zdecydowałem się spróbować szczęścia,
bo od dawna miałem kompleksy związane z brakiem
zębów bocznych, więc zawsze czułem taki
dyskomfort psychiczny - mówi pan Janusz. 

Co ważne, od nowego uśmiechu pana Janusza
dzieliło zaledwie kilka wizyt w naszych klinikach
w Brodnicy i w Grudziądzu! 
- Dla mnie metamorfoza uśmiechu jest jak
wygrana w totolotka! To wyjątkowy prezent od
losu, a właściwie od Pana Doktora Macieja
Maszewskiego! Z całego serca dziękuję! Teraz
szczerze się uśmiecham, bez obaw, że mam
nieestetyczne zęby lub ich brak. Pan Doktor jest
dobrym człowiekiem, bardzo mi pomógł
przywrócić pewność siebie - przyznaje uczestnik
naszej metamorfozy i dodaje, że bardzo ceni sobie
sympatyczną obsługę, wsparcie i opiekę
wszystkich pracowników klinik Perfekt Smile i
Maszewski Dental Clinic. 

Nowy uśmiech, jak pokazuje przykład Pana
Janusza, wiele zmienia w życiu. Jeśli i Ty chcesz
dołączyć do grona tych szczęśliwców -
zapraszamy! Wspólnie pomożemy Ci przejść drogę
do nowego  uśmiechu. To łatwiejsze, niż myślisz -
przekonaj się 
sam! Do 
zobaczenia!



Rok 2020 rozpoczęliśmy nie tylko od intensywnej pracy związanej z leczeniem i przywracaniem uśmiechu naszym pacjentom, ale i od intensywnych szkoleń. W roli
wykładowcy wystąpił właściciel klinik Pan Doktor Maciej Maszewski, który z zaangażowaniem, ekspresją i pasją przekazywał swoją wiedzę i dzielił się zawodowym
doświadczeniem. W styczniu odbył się III Szczeciński Panel Stomatologiczny, podczas którego Doktor Maciej przedstawił prezentację o „Medialności i
metamorfozach w stomatologii”. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. o tym, co zrobić, by pacjent stał się fanem lekarza i kliniki oraz dlaczego pacjenci są najlepszymi
przekaźnikami tego, co wspólnie tworzymy. 
O tym, jak ważna jest medialność w stomatologii usłyszeli uczestnicy szkolenia na drugim końcu Polski, w Krakowie w Klinice Stomatologicznej Dentist u Doktora
Macieja Żarowa, cenionego specjalisty. Doktor Maciej Maszewski chętnie dzieli się wiedzą i czerpie ją od innych, bo jak sam mówi od każdego można się wiele
nauczyć.
Z wielką przyjemnością wzięliśmy również udział w spotkaniu z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Grudziądzu. Tym bardziej, że część naszej
kadry sama niedawno była uczniami tego liceum. Wykład został zorganizowany dzięki wsparciu Anny Nowak - dziękujemy. O zawodowej pasji i metamorfozach
uśmiechu opowiedział Doktor Maciej. natomiast o pracy w naszych klinikach stomatologicznych pracownicy: Kinga Polewka i Wiktoria Wolan. Cieszymy się, że tak
jak kiedyś grono pedagogiczne liceum inspirowało nas do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zawodowych, tak i my mogliśmy zainspirować uczniów do
wyboru studiów lekarsko-dentystycznych.

PIERWSZA TAKA SZKOŁA W REGIONIE!
Warto czasem na chwilę się zatrzymać i zastanowić się nad tym, co rzeczywiście robimy, by zrealizować swoje

marzenia i plany... Mówi się, że „marzenia się spełnia”, a nie „marzenia się spełniają”. Centrum szkoleniowe było z

pewnością marzeniem właścicieli Maszewski Dental Clinic i Kliniki Stomatologicznej Perfekt Smile. Marzeniem,

które się spełniło!
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UWIELBIAMY DZIELIĆ SIĘ WIEDZĄ

W Grudziądzu w klinice Maszewski Dental Clinic przy
ul. Włodka 16 c powstało pierwsze w tym mieście, jak i w
całym regionie centrum szkoleniowe dla lekarzy
stomatologów i studentów stomatologii. Chcesz rozwijać
swoje umiejętności, zdobywać nową wiedzę i wymienić
się cennym doświadczeniem? To miejsce, w którym
musisz zagościć!
- Sam często od lat uczestniczę w różnego typu kursach
w Polsce i za granicą. Dziś na podstawie tego
doświadczenia mogę wyciągnąć wnioski dotyczące
organizacji takich wydarzeń. Zawsze wierzę w to, że
najważniejsza jest wiedza, praktyka oraz pasja, jako
jedność. To wszystko można znaleźć na naszych
szkoleniach. Serdecznie zapraszam do współpracy –
zaprasza Doktor Maciej Maszewski, właściciel klinik i
Heroes of Dentistry.

Pierwsze szkolenie odbyło się pod koniec lutego. W
Grudziądzu gościliśmy ponad 20 osób. Więcej o tym
wydarzeniu piszemy na str. 9. 

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, szkolenia stacjonarne się nie odbywają. To jednak nie jest
żadna przeszkoda, gdyż w Heroes of Dentistry prowadzimy szkolenia online i webinary, zarówno dla
lekarzy dentystów, personelu średniego oraz studentów.
- Szkolenia online mają wiele zalet: może w nich uczestniczyć nieograniczona liczba osób z różnych
zakątków Polski, a do materiałów można potem wrócić w każdej chwili – wyjaśnia Doktor Maciej.
Serdecznie polecamy śledzenie profilu Heroes of Dentistry na instagramie, facebooku oraz na kanale
youtube. A przede wszystkim zainteresowanych zapraszamy do udziału w szkoleniach!



- Czym jest dla Ciebie ten projekt?
- Praca przy „Heroes of Dentistry” to dla mnie przede wszystkim
ogromne wyzwanie. Pracuję w klinikach Państwa Maszewskich
już prawie 4 lata i bardzo cenię sobie fakt, że mamy szansę na
rozwój osobisty, ale także realny wpływ na rozwój klinik. Bardzo
lubię brać udział w dodatkowych projektach, które nieustannie
pojawiają się w naszych klinikach, angażuję się w dodatkowe
zadania, zwłaszcza jeśli są one bliskie mojemu sercu. Hereos of
Dentistry to dla mnie szczególny projekt. Naprawdę wiele dla
mnie znaczy, że zostałam wybrana koordynatorem ds. szkoleń.
Po raz kolejny zostałam doceniona. Najpierw otrzymałam
wspaniały uśmiech, a teraz pan dr Maciej Maszewski obdarzył
mnie wielkim zaufaniem, oddając w moje ręce coś o czym od
dawna marzył. 

- Czym zajmujesz się jako koordynator?
- Moim głównym zadaniem jest organizowanie szkoleń. Poza
dogrywaniem wszelkich szczegółów technicznych
najważniejsze jest dla mnie, aby uczestnicy kursów wyjechali z
naszego centrum zadowoleni i uzyskali wiedzę, dzięki której
będą w stanie lepiej pomóc swoim pacjentom w codziennej
praktyce. Nasza szkoła jest otwarta również na przekazywanie
wiedzy studentom stomatologii, więc zajmuję się także
nawiązywaniem kontaktów z przedstawicielami uczelni oraz
PTSS-ów.

- Do kogo skierowana jest oferta centrum?
- Nasza oferta jest skierowana do wszystkich, którzy chcą stale
poszerzać swoją wiedzę związaną ze stomatologią. Zarówno dla
lekarzy stomatologów, jak i personelu średniego, a także jak już
wspomniałam do studentów stomatologii.

- Jakie wrażenia po pierwszym szkoleniu?
- Nie ukrywam, że pierwsze szkolenie było dla mnie
niesamowitym przeżyciem. Wykonałam ogrom pracy, aby
wszystko wypadło, jak najlepiej, jednakże samej byłoby mi
ciężko wszystkiego dopilnować. W tym miejscu bardzo 

chciałabym podziękować zespołowi oraz przyjaciołom kliniki
za wsparcie i nieocenioną pomoc. Słowa, które usłyszałam po
kursie od uczestników, dały mi spory zastrzyk pozytywnej
energii oraz motywacji do dalszej pracy.

- Co będzie działo się w Heroes of Dentistry w
najbliższym czasie?
- W planach poza szkoleniami w samym centrum, które
znajduje się przy klinice Maszewski Dental Clinic w
Grudziądzu, mamy również wykłady i kursy w innych
miastach. Pan doktor Maciej Maszewski miał już przyjemność
poprowadzić wykład w Szczecinie i Krakowie. Pan Doktor
bardzo lubi dzielić się wiedzą, dlatego też jesteśmy otwarci na
współpracę z lekarzami i klinikami, z chęcią też nauczymy się
czegoś nowego od innych. Wiele osób, które poznałam w
trakcie pracy w Perfekt Smile i Maszewski Dental Clinic jest
tak inspirujących, że naprawdę warto brać z nich przykład i
się od nich uczyć. Wystartowaliśmy też ze szkoleniami online.
Proszę śledzić nas na facebooku i instagramie.

- Heroes of Dentistry to bardzo ciekawy i rozwojowy
projekt. Proszę zdradzić, co jeszcze planujecie?
- Cały czas pojawiają się nowe pomysły. Jeden z nich  wart jest
szczególnej uwagi. To pomysł stworzenia interaktywnej
platformy dla studentów stomatologii pod szyldem Heros of
Dentistry 4 Students, gdzie będą oni mogli bezpłatnie brać
udział w webinariach. Co ciekawe pomysł ten przekazał mi
Łukasz Małecki, który sam jest obecnie studentem
stomatologii i każdego roku odbywa
w naszej klinice praktyki, dlatego też uważam, że warto być
otwartym i wysłuchać każdego, kto chce nam pomóc. 

Dlaczego praca 
to nasza pasja?

- SZCZĘŚCIE naszych
pacjentów to dla nas

największa radość i nagroda
za pracę. Nowy, odmieniony

uśmiech zmienia życie!

- POMOC innym sprawia nam
wiele satysfakcji, daje

poczucie spełnienia i sensu

- STOMATOLOGIA to bardzo
rozwojowa i przyszłościowa

dziedzina nie tylko dla lekarzy
dentystów, ale i całego

personelu klinik

- PRZYJAZNA I RODZINNA
atmosfera, którą pielęgnujemy
i cenimy sprawia, że praca jest

dla nas drugim domem

- SZACUNEK - bardzo cenimy
sobie tę wartość, okazujmy go

sobie nawzajem zawsze i
wszędzie

- DOBRY HUMOR towarzyszy
nam każdego dnia, chcemy, by

pacjenci czuli się u nas
wyjątkowo

STAWIASZ NA ROZWÓJ I WIEDZĘ?
ZAPRASZAMY!

Warto uczyć się od siebie nawzajem,
dlatego zapraszamy do udziału w
szkoleniach organizowanych w centrum
Heroes of Dentistry w Grudziądzu. O
pomysłach na rozwój  szkoły
rozmawiamy z Anną Wiśniecką,
koordynatorem ds. szkoleń (na zdjęciu
piewsza po prawej).                                     
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- Jakie znaczenie dla Maszewski Dental Clinic i Kliniki
Perfekt Smile ma centrum szkoleniowe Heroes of
Dentistry?
- Moim zdaniem Heroes of Dentistry to dla klinik i jej
pracowników możliwość stałego poszerzania wiedzy i
uczenia się od najlepszych. W roli wykładowców będzie
także występować kadra naszych klinik, której wiedza i
umiejętności są na bardzo wysokim poziomie.
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BĄDŹ HERO 
OF DENTISTRY!
 W Heroes of Dentistry od początku dużo się
dzieje. Powstała internetowa seria pn.
„Zastrzyk wiedzy”, a głównym wydarzeniem
ostatnio było pierwsze szkolenie, które odbyło
się pod koniec lutego.                

Pani Mariola: Bez szkoleń nie mamy szans! Materiały stomatologiczne są coraz lepsze! Podobnie jak metody małoinwazyjne, o których dużo słyszeliśmy w czasie
tego szkolenia.
Pan Łukasz: Bardzo ciekawe szkolenie. Inicjatywa organizowania szkoleń dla lekarzy stomatologów jest bardzo potrzebna w Polsce.
Pan Tomasz; Z roku na rok powstają coraz nowsze techniki, nowe materiały. Jeśli nie będziemy brali udziału w kursach i szkoleniach, takich jak to w Heroes of
Dentistry, to nie będziemy mogli rozwijać swojej wiedzy.

Przy współpracy z firmą GC Europe i Meditrans uczestnicy otrzymali dużą dawkę wiedzy i umiejętności w następujących tematach:
➡ ,,Dlaczego warto zamienić pacjenta w fana kliniki - Twojego fana. Medialność i metamorfoza w stomatologii'' – wykład poprowadził lek. dent. Maciej Maszewski, 
➡ ,,Technika iniekcyjna w procedurach odbudowy zębów startych i cyfrowego projektowania uśmiechu'' – szkolenie przeprowadził lek. dent. Daniel Nowakowski. 
- Każdy uczestnik przybył do nas z chęcią poznania nowej techniki, którą od razu mógł wprowadzić do swoich praktyk. Kursy organizowane w naszym centrum
szkoleniowym w Grudziądzu mają dodatkową wartość dlatego, że jego uczestnicy wzajemnie dzielą się wiedzą. Sam chętnie nauczę się od innych osób technik, które
stosują u siebie i się sprawdzają – mówi Doktor Maciej Maszewski. 
Uczestnicy spotkania w rozmowach w kuluarach docenili wysoki poziom szkolenia, interesujący sposób przekazania wiedzy oraz świetną organizację wydarzenia.
Wskazywali też, że ważne dla nich były praktyczne wskazówki, możliwość swobodnego zadawania pytań oraz odpowiednia ilość czasu na część praktyczną. 

Opinie uczestników szkolenia: 



- Dlaczego zdecydowałeś się studiować
stomatologię? 
- Pomysł, by studiować stomatologię zrodził się
dość późno. W najmłodszych latach przewijały się,
jak to u dzieci, różne zawody – strażak, policjant,
żołnierz… wiadomo. Jednak już w czasach liceum
chciałem zostać lekarzem... pediatrą, następnie
lekarzem weterynarii, by w końcu zdecydować się
na stomatologię. Właściwie od dziecka bardzo
lubiłem wizyty stomatologiczne. Zwykle trafiałem
na świetnych lekarzy, z super podejściem do
dzieci. Była to też poniekąd zasługa Pani Doktor,
która przeprowadzała u mnie leczenie
ortodontyczne. Zawsze podczas wizyt
interesowałem się wszystkim wokół –
narzędziami, fotelem, urządzeniami -  to
wydawało się takie… interesujące.  Gdy już
zostałem rzucony na głęboką wodę studiów
stomatologicznych, rozległość dziedzin, w których
mogłem rozwijać się na samym początku mnie
przerosła, przez co mój wybór zmieniał się jak w
kalejdoskopie. Protetyka, endodoncja, chirurgia,
ortodoncja… Co miesiąc inny pomysł na siebie…
Obecnie już od dłuższego czasu jestem na etapie
protetyki. Myślę, że to za sprawą Pana Doktora
Macieja Maszewskiego, który pokazał mi
protetykę w nowoczesnym wydaniu od strony
praktycznej, ale też nie mogę tu nie wspomnieć o
świetnych prowadzących z zakresu protetyki,
którzy zapoznają mnie z tą dziedziną na uczelni.

- Jak poza studiami rozwijasz swoją pasję?
- Od początku pasjonują mnie nowinki
technologiczne, aplikacje, cyfrowa stomatologia.
Poza studiami realizuję się prowadząc własnego
bloga Stomatologicznie.pl, a także pracując nad
aplikacją określającą poziom ryzyka próchnicy u
pacjentów, która mam nadzieję niebawem pojawi
się w Sklepie Google.

- Od kilku lat odbywasz praktyki w MDC i PS.
Dlaczego warto odbywać praktyki w naszych
klinikach i czego przez ten czas się nauczyłeś?
- Oj tak… Z klinikami Pani Doktor i Pana Doktora
Maszewskich jestem związany praktycznie od
początku mojej przygody ze stomatologią. Już po
pierwszym roku miałem możliwość praktykować
w klinikach Perfekt Smile i Maszewski Dental
Clinic. To, co mnie urzekło, to z pewnością
atmosfera, która panuje wśród zespołu i fakt, że 

.Mam nadzieję i trzymam kciuki za to, by był to
projekt, o którym już niebawem będzie głośno.
Potencjał jest ogromny i głęboko wierzę w to, że
pójdzie to we właściwym kierunku.

- Uczestniczyłeś w pierwszym szkoleniu w nowo
otwartym centrum szkoleniowym. Proszę
podziel się swoimi wrażeniami z tego
wydarzenia.
- Profesjonalna organizacja, pyszny catering...
(śmiech)... naprawdę (śmiech), ciekawe wykłady z
konkretną wiedzą, no i część praktyczna, dzięki
której mogliśmy skorzystać z wiedzy
przedstawionej na wykładach i samemu spróbować
tego pod okiem lekarzy prowadzących szkolenie.
Doktorzy na bieżąco wyjaśniali ewentualne
niepewności i z chęcią odpowiadali na pytania.

- Czy polecasz udział w szkoleniach innym
studentom i lekarzom?
- Oczywiście. Po tym co zobaczyłem na pierwszym
szkoleniu, uczciwie mogę polecić szkołę Heroes of
Dentistry. Wiedza przekazywana na kursach jest w
sposób bardzo konkretny i czytelny, przez co
zarówno doświadczony lekarz, jak i student jest w
stanie wynieść z tego spotkania bardzo dużo.

- Jaki masz pomysł na rozwój HofD?
- Osobiście chciałbym, by Heroes of Dentistry
uruchomiło część skoncentrowaną tylko na
studentach: for students. Jako student wiem czego
oczekuję od tego typu projektów i mam głowę pełną
pomysłów w tej kwestii.
- Dziękuję za rozmowę.

PRAKTYKA W NOWOCZESNYM WYDANIU
Nowo powstałe, stomatologiczne centrum szkoleniowe to niebywała okazja do praktycznej nauki dla studentów stomatologii, higienistów,
asystentów stomatologicznych i nie tylko. Jednym z uczestników pierwszego szklenia w Heroes of Dentistry był Łukasz Małecki, student
stomatologii, który od kilku lat odbywa praktyki w naszych klinikach. Przyszły Doktor Małecki bardzo chwali sobie współpracę w klinikami -
dziękujemy i wzajemnie! Udzielił nam wywiadu, w którym opowiada m.in. o swoim blogu, aplikacji, którą sam stworzył i o swoim pomyśle na
rozwój HofD...
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od pierwszych dni jako praktykant mogłem poczuć się
jako jeden z członków ekipy. Miałem okazję zapoznać
się z działaniem całej struktury obu klinik, mogłem
uczestniczyć w bardzo ciekawych zabiegach
protetycznych, świetnych rekonstrukcjach
uśmiechów. Miałem okazję zobaczyć część
endodontyczną, chirurgiczną, implantologiczną, czy
też część stomatologii dziecięcej u Pani Doktor Kingi.
Dużo wiedzy praktycznej w nowoczesnym wydaniu.

- Co sądzisz o utworzeniu w Maszewski Dental
Clinic w Grudziądzu centrum Heroes of
Dentistry?
- Super pomysł! Jest to chyba pierwsza i jedyna szkoła
tego typu w Grudziądzu i okolicy. Szkoła, która
ruszyła pełną parą już od samego początku.

tu nas szukaj



CZTERY LATA 
WSPÓLNEJ DROGI

Epidemia skłoniła nas do tego, by zostać w domu i
do maksimum ograniczyć kontakty z innymi
ludźmi. Są jednak sytuacje, w których każdy z nas
potrzebuje pomocy, bo na przykład doskwiera
nam silny ból. Wówczas czekanie kilka miesięcy
na wizytę staje się niemożliwe. 

Dlatego właściciel klinik Maszewski Dental Clinic
i Perfekt Smile, Doktor Maciej Maszewski wraz z
zespołem, podjął decyzję, iż pomoże osobom
potrzebującym w tym trudnym dla wszystkich
czasie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wszelkie
środki zabezpieczające i dezynfekujące, które są
podstawą działania w dobie epidemii.
Bezpieczeństwo nas wszystkich stawiane jest na
pierwszym miejscu! Działalność klinik zgodna jest
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego. Za bardzo dobre
przygotowanie do pracy w zaistniałej sytuacji i
możliwość otrzymania pomocy wdzięczni są nasi
pacjenci.
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POMOC INNYM TO NASZA MISJA
Pandemia koronawirusa zmieniła życie nas wszystkich. Z dnia na dzień musieliśmy przystosować się do nowej -
niełatwej rzeczywistości i podporządkować zasadom kreującym zupełnie inne, niż dotychczas życie społeczne i
gospodarcze.

- Szacunek dla Was wszystkich za to jakie środki 
ostrożności stosujecie. Czuję się w gabinecie  naprawdę 
bezpiecznie – mówi pan Miłosz, jeden z pacjentów.

O tym, jak kliniki Maszewski Dental Clinic w Grudziądzu i Perfekt Smile w Brodnicy obecnie funkcjonują
na bieżąco informujemy na naszym profilu na facebooku. Chcesz dowiedzieć się więcej? Boli Cię ząb lub
masz inne dolegliwości stomatologiczne? Skontaktuj się z naszymi opiekunami pacjenta! Postaramy się
pomóc!
- opiekun pacjenta, Grudziądz, tel. 535 786 119, opiekun pacjenta, Brodnica, tel. 535 786 129

Dziękujemy wszystkim, 
którzy przez te 4 lata 
sprawili, że to miejsce 
jest wyjątkowe - mówią 
Kinga i Maciej 
Maszewscy, 
właściciele Kliniki 
Stomatologicznej 
Perfekt Smile, 
która 16. kwietnia 
obchodziła 
swoje 4. urodziny.
Dokładnie 16. kwietnia 2016 roku rozpoczęliśmy
naszą przygodę stomatologiczną z pacjentami w
Brodnicy. Przeżyliśmy wiele niezapomnianych
chwil. Były łzy szczęścia, okrzyki radości, wyrazy
uznania i wdzięczności. To co przeżyliśmy przez
ostatnie 4 lata na zawsze zostanie w naszej
pamięci. Już nie możemy się doczekać co
przyniosą kolejne lata. Jednego jesteśmy pewni -
ludzi, którzy tworzą to wyjątkowe miejsce.

Czwarte urodziny, ze względu na panującą obecnie sytuację, świętowaliśmy dość skromnie, ale nie mniej
radośnie, niż zwykle. Była   chwila na wspominki, anegdoty i fotorelację z czasu, gdy klinika powstawała.
Wierzymy, że przed nami kolejne cudowne lata wraz z Wami, drodzy pacjenci!

Maszewski Dental Clinic kolejny rok
kontynuuje współpracę z MrGarden
GKM Grudziądz. Dlaczego wspieramy
nasz grudziądzki żużel? Bo kochamy
ten sport! Cała nasza klinika kibicuje
naszej drużynie. Dlatego nasza
współpraca na rok 2020 to sprawa
oczywista. Czeka nas wiele wspólnych
projektów. Naszym żużlowcom
życzymy udanego sezonu. Trzymamy za
Was kciuki!

KOCHAMY I WSPIERAMY GRUDZIĄDZKI ŻUŻEL!
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Na co dzień nasze kliniki współpracują  z wieloma firmami i bardzo te wzajemne relacje cenimy i szanujemy. 
 Polecamy wszystkich skorzystanie z usług tych firm, powoli trwa "odmrażaniem" funkcjonowania różnych branż,
dlatego tak ważne jest wzajemne wsparcie w tym trudnym czasie pandemii. 

RAZEM W TYM TRUDNYM CZASIE

Jedną z firm, z którą nasze kliniki od dawna współpracują, a którą dziś
chcielibyśmy zaprezentować, jest JAK FILM (https://www.jakfilm.pl/). To
największe studio marketingu video w Grudziądzu, które tworzy strategię
rozwoju promocji firmy, produkuje treści video i graficzne zwiększające zasięg
biznesu. 
Głównym klientem Jakfilm jest PGE Ekstraliga. 
- Wstrzymanie jej startu mocno pokrzyżowało plany firmy. Obostrzenia
wprowadzone przez rząd spowodowały, że wiele firm musiało wstrzymać
działalność lub przenieść ją do sieci. Nasi stali klienci otrzymali od nas
dodatkowe wsparcie w postaci rozszerzonych pakietów medialnych. Naszym
celem jest jak najskuteczniejsza reklama, która powoduje realne przełożenie
na zarobki firm naszych partnerów. Wiele godzin spędzonych przy
komputerze sprawiło, że firmy z którymi działamy przetrwały najtrudniejszy
czas, nie zwolniły pracowników, a nawet rozszerzyły swoje działalności o nowe
gałęzie dystrybucji swoich towarów. Również przy współpracy z Maszewski
Dental Clinic i HOfD zmieniliśmy nasz plan marketingu video. 
Wyprodukowaliśmy kilka webinarów i materiałów promocyjnych. Dzięki temu
działalność szkoleniowa dla ludzi stomatologii odbywa się, a szkoła ma ciągły
kontakt ze swoimi słuchaczami. Każdego dnia rodzą się w naszych głowach
nowe autorskie pomysły, dzięki którym kliniki Macieja Maszewskiego są
rozpoznawalną marką w naszym kraju - mówi nam Jacek Piotrowski,
właściciel jakfilm. 

JAKFILM

Pomagajmy sobie nawzajem! Wierzymy, że dobre relacje międzyludzkie, wzajemne wsparcie w dobrym, ale przede wszystkim w
trudnym czasie, mogą zdziałać cuda! Dlatego korzystajmy z usług sprawdzonych, godnych polecenia, lokalnych firm! Oto katalog firm,
z którymi na co dzień współpracujemy i bardzo tę współpracę cenimy. Liczą również i na Państwa wsparcie!



Fakty i mity stomatologiczne, czyli co warto wiedzieć
- Próchnica jest chorobą zakaźną: FAKT
Dlatego tak ważne są regularne wizyty stomatologiczne i wyleczenie wszystkich chorych zębów!

- Kobiety w ciąży nie mogą leczyć zębów: MIT
Pacjentki, które są w ciąży mogą leczyć zęby! Oczywiście, jeśli planujecie ciążę, najlepiej wcześniej 
zadbać o kompleksowe wyleczenie zębów. 

- Próchnica może być przyczyną wielu groźnych chorób - FAKT 
Ząb wymagający leczenia kanałowego jest jak otwarta rana, poprzez którą występuje przepływ bakterii do krwioobiegu, co może
skutkować m.in. uszkodzeniem trzustki (i w konsekwencji prowadzić do cukrzycy typu 2), serca, miażdżycą, chorobami układu 
 pokarmowego itd. 

- Zębów mlecznych się nie leczy: MIT
To oczywiście nieprawda! Jeżeli ktoś myśli, że zębów mlecznych się
 nie leczy, bo... i tak za jakiś czas wypadną, to jest w dużym błędzie. 

Zęby mleczne tak samo jak zęby stałe są unerwione i ukrwione. 

- Mamy karmiące piersią nie mogą mieć podanego znieczulenia: MIT
Karmienie dziecka wcale nie koliduje z wizytą u dentysty, zabieg może 
zostać przeprowadzony w znieczuleniu.                                                                                  - Po skalingu kamień osadza się szybciej: MIT

Ściąganie kamienia, czyli zabieg skalingu, nie ma wpływu na 
szybkość odkładania się go zębach. 

Powoduje go zła lub niedokładna higiena.

- Wybielanie jest szkodliwe dla zębów: MIT
Profesjonalnie wykonane wybielanie zębów 

ograniczone do 1-2 sesji jest zupełnie zdrowe.

Życie pisze  różne scenariusze, często kłopotliwe i nieprzewidywalne. Jedną z bardzo
stresujących sytuacji jest z pewnością uraz zębów przednich - jedynek i dwójek.
Często doświadczają tego dzieci, które np. się potknęły, przewróciły na rowerze czy
deskorolce. Takich "awarii" doświadczają również dorośli. Gdy znajdziemy się w
takiej sytuacji od razu szukamy pomocy stomatologicznej. Złamany ząb przedni 
 wygląda nie tylko nieestetycznie, ale i wiąże się z dolegliwościami bólowymi oraz  z
zachwianiem anatomicznej struktury zębów. Miałeś uraz przednich zębów? Nie
martw się! Pomożemy! Nasi lekarze dentyści to doświadczeni eksperci, którzy
potrafią "wyczarować cuda" - oczywiście stomatologiczne cuda!

PRZEWRÓCIŁEŚ SIĘ I ZŁAMAŁEŚ JEDYNKĘ?
POMOŻEMY!
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Przez życie warto iść z uśmiechem. To, co najbardziej kochamy w tym co robimy, to właśnie uśmiech naszych pacjentów.
Niby to tylko uśmiech, ale jak wiele zmienia i ile daje, prawda? Przedstawiamy galerię naszych kochanych pacjentów, którzy
dzięki nowemu uśmiechowi i zdrowej jamie ustnej są bardziej szczęśliwi. Co Ty na to, aby rozpocząć z nami tą niesamowitą
przygodę i dołączyć do tego zacnego grona? Zapraszamy! Jak widać na załączonych zdjęciach - naprawdę warto!
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Wasz uśmiech to dla nas największa nagroda!
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FOTOGRAFIA W STOMATOLOGII, 
CZYLI PIĘKNO ZATRZYMANE W KADRZE

Fotografia stomatologiczna to dziedzina, która bardzo intensywnie się rozwija i polega nie tylko na wykonaniu dokumentacji
fotograficznej całego cyklu leczenia pacjenta, ale również  na ukazaniu piękna. A piękno to przecież zdrowe zęby, nowy uśmiech i co
za tym idzie - szczęście pacjenta. Nasza rejestratorka i pani fotograf, Marzena Pizoń dokłada wszelkich starań, by jej zdjęcia miały
zawsze artystyczny wymiar.  To efekt zaangażowania, kreatywności, a także udziału w szkoleniu w Rumunii, w którym pani Marzena
i Pan Doktor Maciej Maszewski, uczestniczyli w ubiegłym roku. Ostatni projekt to "połączenie" zębów i kwiatów. Jak Wam się
podoba? Bo my nie możemy wyjść z podziwu! :)

Nasza gazeta w Polsce i za granicą!
Nasza firmowa gazeta Maszewski
Dental Magazine dotarła już poza
granice Polski! Miladinov Milos,
światowej sławy fotograf ostatnio
promował nasz magazyn na facebooku.
To dla nas zaszczyt!  Podobnie jak to, że
gazeta na stałe zagościła u naszych
partnerów biznesowych i chętnie jest
czytana przez pacjentów. Dziękujemy
Wam z całego serca!


