
RAPORT O STANIE POLSKIEJ 
STOMATOLOGII CYFROWEJ



Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy założenia pierwszego Raportu o stanie polskiej stoma-
tologii cyfrowej. Będzie to dokument otwarcia przygotowany przez eksper-
tów praktyków – lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, przed-
stawicieli Firm oraz reprezentantów świata akademickiego. Punktem wyjścia 
będzie bilans stanu obecnego stomatologii cyfrowej w Polsce, analiza porów-
nawcza na tle innych państw, opis dobrych praktyk i case studies.

Dokument ma być mapą drogową, ma wyznaczać kierunki i trendy rozwoju 
stomatologii w Polsce, będzie zawierać konkretne rekomendacje dotyczące 
transformacji cyfrowej.

Premiera raportu odbędzie się podczas Forum Be Digital (22–24 września br.), 
a w następnych latach planowane są kolejne edycje.

Zapraszamy Państwa do współtworzenia Raportu.

Exactus



forumbedigital.pl

W jakim punkcie jest polska stomatologia cyfrowa?

Jak wypada polska stomatologia cyfrowa na tle innych państw?

Jaką rolę eksperci i firmy z Polski odgrywają w wyznaczaniu 
światowych trendów stomatologii cyfrowej?

Czy polscy eksperci i firmy mogą być liderem transformacji 
cyfrowej w stomatologii?

POLSKA A RESZTA ŚWIATA
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Cyfryzacja to dziś ciągle jeszcze wybór czy już konieczność?

Jakie będą kroki milowe w rozwoju stomatologii cyfrowej w Polsce 
w perspektywie najbliższych lat?

Gdzie będzie polska stomatologia cyfrowa za 5, 10, 20 lat?

Co dziś jest takim hot topic w stomatologii cyfrowej? Jak te trendy będą 
ewoluować w pespektywie lat?

Czy cyfryzacja stomatologii spowoduje zmniejszenie znaczenia pracy 
ludzi? Czy realnym jest zanik zawodu technika dentystycznego?

KIERUNKI ROZWOJU POLSKIEJ 
STOMATOLOGII CYFROWEJ
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Czy stomatologia cyfrowa zakłada wykluczanie się czy też wręcz przeciwnie 
uzupełnianie się pracy lekarzy stomatologów i techników dentystycznych?

Kogo najbardziej trzeba przekonywać do zmiany?  
Jakich argumentów użyć?

Gdzie w tym wszystkim jest korzyść dla pacjenta?

KTO NA TYM SKORZYSTA?
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Czy cyfryzacja wymaga nowych kompetencji zawodowych 
i personalnych?

Czy na polskim rynku jest wystarczająca oferta edukacyjna, pozwalają 
zaangażować się w cyfryzację?

Wejście w nowy, cyfrowy segment to często jest kompetencyjna 
rewolucja. Czy mamy adekwatną ofertą edukacyjną pozwalającą szkolić 
najwyższej klasy specjalistów?

KAPITAŁ LUDZKI
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Czy wiadomo jakie są wydatki na cyfryzację?

Czy cyfryzacja=mniejsze koszty?

Jeżeli kupno maszyny jest tańsze niż zatrudnienie ludzi, to kupuje się 
maszynę. A dziś z zatrudnieniem jest coraz większy problem. Dla kogo 
cyfryzacja w stomatologii jest realnym zagrożeniem utraty pracy?

EKONOMIA
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W jaki sposób, dzięki cyfryzacji możemy zwiększyć realne przychody 
gabinetu, zoptymalizować koszty, poprawić zarządzanie, zwiększyć 
efektywność, poprawić organizację i zarządzanie?

Czy cyfryzacja to tylko zysk ekonomiczny?

SZANSE
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Jakie są największe wyzwania stojące przed firmami chcącymi 
przeprowadzić transformację cyfrową?

Największym wyzwaniem w cyfryzacji jest zbudowanie kultury 
sprzyjającej zmianom

i opartej na zrozumieniu roli nowych technologii, przełamanie 
przyzwyczajeń, zmiana kultury pracy. Czy tak faktycznie jest, czy 
można powiedzieć, że zmiana zaczyna się w naszych głowach?

WYZWANIA
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Od czego zacząć?

Co jest ważniejsze sprzęt czy wykwalifikowany personel?

JAK PRZYGOTOWAĆ GABINET NA 
CYFRYZACJĘ?
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Które obszary technologiczne są najbardziej istotne  
z biznesowego punktu widzenia?

Z jakich technologii cyfrowych korzystają w głównej mierze  
polskie gabinety stomatologiczne?

Jakie są tzw. technologie przyszłości?

Czy oferta podąża za oczekiwaniami i wymaganiami personelu/pacjentów, 
czy wręcz odwrotnie to rynek narzuca/wyznacza kierunek rozwoju?

TECHNOLOGIE
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