DOROTA JASIECKA
lekarz stomatolog
właściciel Morza Uśmiechu

Mam ponad 20 lat doświadczenia w pracy dentysty. Studia ukończyłam na uniwersytecie im.
Marcina Lutra w Halle/Saale w Niemczech. Następnie rozpoczęłam pracę w Krakowie. W międzyczasie
szkoliłam się i pracowałam w Polsce, Niemczech i Szwecji. W 1998 roku otworzyłam prywatną praktykę,
którą z powodzeniem rozwijałam przez kolejne 12 lat. W roku 2008 klinika stomatologiczna Centrum
Zdrowego Uśmiechu osiągnęła ostateczny kształt zatrudniając ponad 40 osób, w tym 15 lekarzy różnych
specjalności pracujących w 10 gabinetach. Przez cały ten czas rozwijałam się jako dentysta, ale również
będąc kierownikiem merytorycznym szkoliłam lekarzy i asystentki, kładąc największy nacisk na wysoką
jakość, zarówno w zakresie merytoryki leczenia, jak i obsługi Pacjentów. W roku 2008 Centrum Zdrowego
Uśmiechu, jako pierwsza placówka stomatologiczna w Krakowie, uzyskała certyfikat jakości ISO 9001. Nasze
działania zostały dodatkowo uhonorowane wyróżnieniem w plebiscycie Małopolski Medal Jakości oraz w
konkursie Pomysł na Złoty Biznes. W roku 2010 przyszedł czas na realizację mojego wielkiego marzenia,
zamieszkałam wraz z mężem nad morzem, w moim ukochanym Świnoujściu. Ideę pięknego, zdrowego
Uśmiechu zabrałam ze sobą, ideę gabinetu stomatologicznego, do którego przychodzi się z przyjemnością.
Zapraszam Cię do mojego Centrum Stomatologicznego. Morze Uśmiechu to Kurort dla Zębów, bo
trudno sobie wyobrazić szczęśliwe życie bez morza i bez uśmiechu.

Kariera:
1987-1992 - studia na kierunku dentystycznym na Uniwersytecie im. Marcina Lutra w Halle/Saale w
Niemczech,
1992-1993 - Studium Tłumaczeń Fachowych Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle/Saale,
1993-1998 - Przychodnia dentystyczna im. Astrid Lindgren (fundowana przez Towarzystwo PolskoSzwedzkie) w Krakowie,
1998 - Dr Selbach Labor w Hamburgu (laboratorium protetyczne),
1998 - otwarcie prywatnej praktyki dentystycznej w Krakowie,
2002 - przekształcenie praktyki w NZOZ Centrum Zdrowego Uśmiechu i objęcie stanowiska Kierownika
Merytorycznego,
2009 - przekształcenie kliniki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcie stanowiska Wiceprezesa
Zarządu i Kierownika Merytorycznego,
2010 - sprzedaż udziałów w Centrum Zdrowego Uśmiechu sp. z o.o. i rezygnacja ze stanowiska
Wiceprezesa,

2012 - otwarcie Centrum Stomatologicznego Morze Uśmiechu w Świnoujściu.
Znajomość języków obcych:
Język niemiecki - biegle w mowie i piśmie (Sprachkundigenpruefung Stuffe III Martin-Luter-Universitaet
Halle/Saale Instytut fuer Fremdsprachenvermittlung),
Język angielski - zaawansowany, poziom FCE (Szkoła Języków Obcych Prolog Kraków),
Język węgierski - średniozaawansowany (Debreceni Nyari Egyetem magyar nyelvvizsga),
Język francuski - średniozaawansowany (Instytut Rougemont Superieur Paris),
Język hiszpański - podstawowy (Centrum Językowe Masterlang Kraków),
Język duński - średniozaawansowany (w trakcie nauki)
Język szwedzki - średniozaawansowany (w trakcie nauki)
Szkolenia branżowe:
Trendy w protetyce z perspektywy klinicznej,
Endodoncja z udziałem narzędzi ręcznych i maszynowych,
Sympozjum Stomatologii Adhezyjnej,
Profilaktyka próchnicy i chorób przyzębia,
Wkłady, nakłady i licówki porcelanowe,
Od wybielania do mostów kompozytowych na włóknie szklanym,
Współczesne metody odbudowy tkanek twardych zęba,
Biostymulacja laserowa w stomatologii ogólnej,
Carisolv,
Technika abrazji powietrznej MSP,
From the root to the crown,
The Art of Dental dam,
Kieferorthopädie in der zahnärztlichen Praxis – eine Einführung,
Einführung in die Behandlung mit festsitzenden Apparaturen,
Möglichkeiten und Grenzen der Extraktionstherapie als kieferorthopädisches Mittel,
Möglichkeiten und Grenzen der Therapie mit abnehmbaren Geräten,
Die praktische Fernröntgenanalyse,
Szkolenia z zarządzania:
Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym,
Ku lepszym relacjom z pacjentem,
OMD Menedżer – Inteligentne rozwiązywanie konfliktów,
Komunikacja w zespole czyli budowanie asertywnych relacji,
Realizacja wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 w praktyce,
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach projektu Akademia Menedżera,
Negocjacje z elementami psychologii w ramach projektu Akademia Menedżera,
Kierowanie zespołem,
Kreowanie produktu turystycznego,
Szkolenia z rozwoju osobistego:
Creative Mind,
Racjonalna Terapia Zachowań,
Core Transformation,
Praktyk, Master i Zaawansowany Master NLP w NLP Polska,

Hipnoza,
Technologie Świadomości,
Szczególne osiągnięcia:
Centrum Zdrowego Uśmiechu jako pierwsza w Krakowie klinika stomatologiczna otrzymała certyfikat
jakości ISO 9001,
Wyróżnienie w plebiscycie Małopolski Medal Jakości,
Nagroda w konkursie EFL i Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan „Pomysł na złoty biznes”,
Prowadzenie projektu Tajemniczy Pacjent we współudziale innych gabinetów stomatologicznych w
Krakowie mającego na celu monitorowanie poziomu usług stomatologicznych,
Współtworzenie Stowarzyszenia Przyjaznych Gabinetów Stomatologicznych „Polscy Dentyści PL”,
Współtwórczyni sukcesu kilku klinik stomatologicznych w Krakowie,
Współtwórczyni sukcesu firmy Duch Morza – Bałtyk Niezwykły.
Zainteresowania:
Uwielbiam literaturę skandynawską, poznawanie świata w podróżach wraz z mężem i synem oraz uczenie
się języków obcych. Kocham morze pod każdą postacią i o każdej porze roku, spacerując, żeglując i
morsując.

