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Să nu ȋţi asumi responsabilitatea 100% 

Multe persoane, din toate domeniile, sunt afectate din această privinţă. Chiar dacă nu 

este o problemă specifică mediului dentar, am ales să o pun in acest top, deoarece 

are importanţă URIAŞӐ.  

Mulţi dintre noi am auzit de acest concept, şi chiar credem că ȋl aplicăm. Dacă te-aş 

ȋntreba ȋn momentul de faţă “Ȋţi asumi 100% responsabilitatea acţiunilor tale ?” cel mai 

probabil mi-ai răspunde că “Da” . Iar dacă te-aş ȋntreba “ Ce ȋnseamnă de fapt pentru 

tine acest lucru?” , sunt aproape sigur ca nu mi-ai da un raspuns concret.

Răspunsul e unul cȃt se poate de simplu : dacă te plȃngi sau dai vina pe altcineva 

pentru rezultatele tale, atunci nu iţi asumi responsabiliatea 100% . Te pune un pic pe 

gȃnduri, nu ? Ȋn toţi aceşti ani , acesta e de departe cel mai important lucru pe care l-

am ȋnvăţat.  

Am auzit colegi plȃngȃndu-se de lipsa pacienţilor, de treaba pe care o face asistenta, 

de medicul pentru care lucrează sau orice altceva ce ȋi nemulţumea ȋn ziua respectivă. 

Am realizat că dacă ȋntȃmpin o problemă, trebuie să mă ocup de ea ; nimeni altcineva 

nu o va face ȋn locul meu.  

Am auzit că se spune că tot ceea ce ni se ȋntămplă este din vina noastră, pentru că 

avem o programare mentală de aşa natura ȋncȃt atragem in viaţa noastra tocmai 

lucrurile la care ne gȃndim cel mai mult. Suntem managerii propriilor noastre vieţi şi 

suntem responsabili de felul ȋn care ne ocupăm de acest lucru. Scuzele sunt foarte la 

ȋndemȃnă cȃnd ne explicăm de ce nu am făcut ceea ce trebuia.  

Aici este vorba de integritatea ta. Tu ȋţi ţii promisiunile ? Sau le incalci pentru că ai o 

“scuză bună” ? Să ȋţi dau un exemplu : dacă cineva ţi-ar spune că ȋţi va da 1 milion de 

euro, dar trebuie să fii la o oră exactă , ȋntr-un anume loc, ai fi acolo ? Nici măcar un 

minut intȃrziere. Ai ajunge la timp  ? Eu cred că ai fi acolo cu o zi ȋnainte.  
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Acesta este un exemplu extrem, dar sunt convins că dacă locul ȋntălnirii ar fi undeva in 

Africa, tot ai ajunge la timp. Şi atunci , sunt convins că poţi ajunge la timp la o 

ȋntȃlnire,că poţi ajunge la timp la o şedinţă, ca poţi face orice ȋţi plănuieşti să faci.  

Prea multe promisiuni ȋncălcate , nu doar că ȋi face pe oameni să ȋşi piardă ȋncrederea 

ȋn tine, dar totodată te fac să ȋţi pierzi şi respectul de sine. Cu cȃt ȋi dezamăgeşti pe 

ceilalţi, cu atȃt mai mult te dezamăgeşti pe tine.  

Ȋncepi să te priveşti ca pe o persoană care “nu poate” şi care ȋi dezamăgeşte pe 

ceilalţi. Acest lucru se ȋntȃmplă ȋn subconştient şi nici măcar nu ȋţi dai seama. Dar 

odată ce ȋţi pierzi ȋncrederea ȋn tine, nici măcar nu mai incerci . Ceva ȋn interiorul tău 

se teme de eşec, mai ales dacă ai de facut un lucru dificil ; apoi te retragi ȋn zona de 

confort , unde nici un risc nu este permis.

 Aşa se ȋntȃmplă cand dentiştii ajung să facă aceleaşi trei manopere cȃt e ziua de 

lungă , apoi se plȃng că sunt plictisiţi şi că productivitatea lor este mică. Cel mai rău ȋn 

stomatologie este faptul că nu avem un şef care să ne facă un review al performanţei 

anuale. Să fim criticaţi nu este plăcut, dar din momentul ȋn care obiceiurile proaste se 

ȋnrădăcinează , nici nu ne mai dăm seama că ne este afectată grav productivitatea. 

Poţi să eviţi această capcană numai dacă ȋţi promiţi că renunţi la a da vina pe 

altcineva si la a te plȃnge. Ȋn loc să te plȃngi , concentrează-te pe ceea ce poţi face să 

rezolvi lucrurile ce te nemulţumesc şi canalizează-ţi energia ȋn această direcţie.  

Conducătorii acţionează şi rezolvă lucrurile. Fii un exemplu de urmat pentru toţi cei din 

jurul tău.  



                 Top 10 greşeli in managementul dentar şi cum să le eviţi

www.dentistuldesucces.ro - 3 -

Să ȋţi fie frică de schimbare 

Lipsa responsabilităţii ne conduce la cea de-a doua greşeală şi anume frica de 

schimbare .

Deja am spus că oamenii care nu ȋşi asumă responsabilitatea , ȋşi pierd ȋncrederea ȋn 

sine. Apoi, ȋn mod subconştient, evită să se pună ȋn situaţii riscante să nu dea curs 

unui posibil eşec. De exemplu, să presupunem că clinica ta nu este la nivelul la care 

ar trebui să fie sau la care poate să fie. Ȋntr-un fel sau altul, ţi-ai dat seama de 

principalul motiv pentru care este aşa. Probabil nu ai abilităţi de vȃnzare sau nu ai 

destule resurse financiare. Dacă ţi-e teamă de orice este nou , nu ȋţi vei rezolva 

niciodată problema, chiar dacă ţi-ai dat seama care este şi cȃt de important e să o 

rezolvi. Ȋntotdeauna vei vedea ca ceva poate merge greşit cȃnd vei incerca sa faci o 

schimbare majora ,spre exemplu colegii sau angajaţii nu vor agrea schimbarea , sau 

chiar pacienţilor nu le va plăcea. 

 Ȋţi imaginezi, cuprins de aceasta teamă, că asistenta ar putea să ȋşi dea demisia, ba 

chiar unii pacienţi să renunţe la serviciile tale.  

Totusi, cel mai mare lucru pe care am putut să ȋl ȋnvăţ şi de care ţin cont ȋntr-o 

asemenea situaţie este că “cel mai mare risc este să nu ȋţi asumi nici un risc” . Ceea 

ce ȋnseamnă că nefăcȃnd nimic sau măcar ȋncercȃnd este cu mult mai riscant decȃt 

să implementezi o schimbare.  

Să fim serioşi, daca ai un cabinet dentar, tu trebuie să conduci acel cabinet ; echipa 

aşteaptă de la tine siguranţă, comfort şi viziune ; chiar dacă nu vor să ȋşi facă munca 

mai grea ȋnvăţȃnd ceva nou, nu te vor respecta ca lider dacă ignori problemele 

evidente.

Pȃnă şi asociat dacă eşti, tot ca lider vei fi privit de echipa ta. Tu stabileşti ritmul şi 

tonul lucrului ȋn cabinet. Dacă vrei respect, trebuie să ȋl cȃştigi şi avȃnd grijă de 
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neajunsuri este un prim pas ȋn acest sens. Paralizia acţiunii, din cauza fricii de a 

schimba ceva, te va ţine in spate mereu.   

Să nu ai un mentor  

Ȋn realitate , ai de ales intre 3 opţiuni :  

- să stagnezi 

- să ȋţi dai seama singur prin procedeul ȋncercare / eroare 

- să ȋnveţi de la cineva care ştie cum să facă ce vrei tu să faci 

Practicarea stomatologiei poate fi foarte izolantă ; mulţi dintre noi suntem singuri in 

cabinetul dentar. Lucrăm in cabinete cu un singur scaun , şi din cȃnd ȋn cȃnd mai 

mergem la cȃte un curs sau mai vorbim cu un prieten.  

Dar cine ştie cat de sigură este acea informaţie ?  

Un mentor este cineva care ştie cum să facă ceea ce vrei tu să faci , dar totodată e 

dispus să te şi ȋnveţe . Nu prea contează ce ştie o persoană , atȃta timp cȃt nu 

ȋmpărtăşeşte acea informaţie, nu?   

Fiecare program de dezvoltare personală pune accent pe importanţa extremă a 

acestui lucru ; totuşi, cȃţi dentişti cunoşti care au un mentor ? Sau mai mulţi ? Poate 

pe cineva pentru aptitudinile medicale şi pe cineva pentru cele antreprenoriale ? Sunt 

doua lucruri total diferite, dar deosebit de importante .

De ce să nu cauţi un pic de ajutor ? Găseşte-i pe cei mai buni şi ȋnvaţă de la ei. Nu 

trebuie să urci fiecare treaptă a scării. De ce să nu sari direct ȋn top ? De ce să nu 

ȋnveţi de la cei mai buni ? De ce să pleci de la teribil, apoi mediocru, apoi ok, apoi bun, 

apoi grozav, apoi fantastic ȋn următorii 20 de ani , cȃnd poţi invăţa cum fac cei mai 

buni si ajungi şi tu acolo ȋn următorul an ?  
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Orice ai studia, alege-ţi cea mai bună educaţie in domeniu, apoi lucrează cu cei mai 

buni din industrie. De ce să incepi de jos şi să-ţi ȋmbunătăţeşti o gramadă de obiceiuri 

proaste ȋnainte să devii foarte bun ?  

Este o vorbă care circulă ȋn stomatologie : “cea mai bună metoda să ...” . Sigur există 

această noţiune şi in practică . Atunci de ce să nu afli care sunt aceste metode şi să le 

adopţi şi tu chiar acum?  

 Poţi să mergi la orice nume pe care ȋl respecţi din stomatologie. Poţi vizita cȃţiva 

specialişti şi să vezi cum fac ei diverse lucruri, sau te poţi duce cu ȋntrebările pregătite 

deja.

Mulţi dintre aceşti specialişti apreciază cȃnd cineva vine in vizită. Pot să ȋţi arate de ce 

anume sunt ȋn stare , iar ȋn schimb pot căştiga nişte recomandări din partea ta.   

Să nu ai un vis şi un plan  

Primul lucru asupra căruia trebuie să te decizi ȋnainte să ceri sfaturi , este ce fel de 

cabinet ai vrea să ai . Nu are nici un sens să ȋnveţi ceva ce nu vrei să faci.  

Cum te decizi la care specialişti să mergi ? Vrei să ȋnveţi să scoţi măsele de minte ? 

Sau să incepi să faci estetică ? Vrei să ȋţi dezvolţi cabinetul ? Vrei să ȋţi iei un asociat 

? Vrei să cȃştigi mai mult şi să lucrezi mai puţin ? Oricare ar fi dorinţa ta, o să vrei să 

stai de vorbă cu cineva care face cu succes ceea ce vrei tu să faci.  

Deci, ce vrei să faci ? Cum arată cabinetul perfect pentru tine ? Dacă ai avea o 

baghetă magică cu care să ȋl poţi face exact aşa cum ai vrea, cum ar arăta ? Cȃt de 

mare ? Cȃte scaune ? Cȃt ȋncasează pe an ? Eşti asociat cu cineva ? Parteneri ? 

Cȃte zile pe săptămȃnă lucrezi ? Cȃte săptămȃni ȋţi iei liber pe an ?  
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Singurul mod ȋn care poţi realiza cabinetul visurilor tale este să ȋncepi prin a defini 

caracteristicile exacte ale acestuia. Pune-le pe hȃrtie. Apoi conştientizează unde te afli 

acum şi cȃt de mare este decalajul. Vezi de unde poţi ȋncepe.  

Un plan nu este altceva decȃt un “to do list” . Ȋmparte ȋn paşi de la 1 la 50 (spre 

exemplu) , lucrurile pe care le ai de făcut să ajungi unde vrei tu să ajungi. Urmareşti 

indeaproape paşii , ca şi cum ai face o prajitură dupa o reţetă.  

Poţi să aduci schimbări planului pe parcurs , atȃt timp cȃt ai o idee mai bună , ceea ce 

e foarte probabil să se ȋntȃmple cȃnd te pui ȋn mişcare.  

Orice mintea poate concepe şi crede, se poate realiza. Cred că acest citat este a lui 

Napoleon Hill. Ȋn orice caz, acum este etapa planuirii. Al cui cabinet ȋl admiri ? Al cui 

stil de viaţă ȋţi place ? Dacă ei au reuşit, tu de ce nu ai putea ? Pune ȋn scris unde vrei 

să ajungi , găseşte-ţi mentorii care să te ajute şi traieşte-ţi viaţa aşa cum vrei.  

Prima oară este gȃndul ; apoi organizarea acelui gȃnd ȋn idei şi planuri ; apoi 

transformarea planurilor ȋn realitate. După cum vezi, ȋnceputul este ȋn imaginaţia ta.  

Totul ȋncepe cu viziunea ta, imaginea din mintea ta a unui viitor mai bun.  

Să nu oferi opţiuni variate de tratament 

Cabinetul tău este unul de top , iar tu eşti o persoană excelentă de vȃnzări ? Faci 

manoperele aproape perfect iar pacienţii ȋşi permit preţurile tale ? Dacă da, atunci poţi 

ignora această secţiune.  

Noi restul, trebuie să ne acomodăm. De fapt , o slăbiciune a facultăţii este ideea că ne 

ȋnvaţă că toţi putem fi ȋn top , ceea ce nu este adevărat. Din principiu, nu putem fi toţi 

ȋn top, nici măcar nu suntem toţi ȋn medie. Jumătate din noi vor fi mereu sub medie, 

indiferent de situaţie.  
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Cei mai mulţi dintre noi nu vom avea pacienţi foarte bogaţi , dar nici extrem de săraci 

ȋncȃt să nu ȋşi permită o periuţă de dinţi. O să avem ca pacienţi oameni medii cu 

resurse financiare medii ; unii puţin sub medie, alţii puţin deasupra. Dar ce vor aceşti 

oameni ? Ei vor opţiuni.  

Opţiunile sunt bune, pentru că poţi salva o grămadă de timp, evitȃnd să vorbeşti 

despre ceva ce nu ȋl interesează pe pacient. Cu cȃt mai repede afli ce ȋşi doresc, cu 

atȃt mai repede poţi face un plan de tratament adecvat. Multe programe de 

management te ȋnvaţă că ar trebui să fii ȋn stare să ȋţi vinzi manoperele tale cele mai 

bune , iar dacă nu poţi ȋnseamnă că ȋncă nu ţi-ai demonstrat valoarea. Dar ar trebui să 

ne gȃndim că o mamă singură cu 2 copii care tocmai şi-a pierdut jobul, nu caută 

asemenea servicii, cel puţin nu pȃnă se pune pe picioare.  

Pe de altă parte , dacă nu aduci ȋn discuţie şi posibilităţile mai bune şi totodată mai 

scumpe de tratament (pentru că eşti de părere că nimeni nu le vrea) , ai putea să 

ratezi unii pacienţi care ar accepta. Unii oameni vor ceea ce e mai bun, şi sunt dispuşi 

să plătească pentru asta.  

Dar cel mai bun lucru atunci cȃnd vine vorba de a oferi o gamă de opţiuni este că cea 

din mijloc pare rezonabilă,atȃt ca şi cost cȃt şi ca performanţă.  

De exemplu, să presupunem că faci o mulţime de obturaţii. Să mai presupunem şi că 

eşti un pic frustrat din cauza raportului timp / costuri. Ce poţi face este să măreşti 

costul obturaţiilor din compozit , dar ȋn acelaşi timp să oferi o variantă mai scumpă şi 

una mai ieftină.  

Să zicem că cineva are de făcut 2-3 obturaţii. Poţi să ȋi oferi 3 variante de tratament : 

obturaţie cu ciment glassionomer, care este cea mai ieftină, nu este durabilă şi are o 

suprafaţă rugoasă ; obturaţie de compozit , care arată mai bine, se leagă chimic de 

dinte , dar este un pic mai scumpă decȃt prima variantă ; incrustaţie, care este cea 

mai durabilă şi arată cel mai bine, la un preţ pe măsură.  
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Pot să ȋţi spun , că dacă te afli ȋntr-un cabinet obişnuit, marea majoritate alege 

varianta de mijloc. Dar, dacă omiţi varianta 3, varianta 2 o să pară scumpă ; de aceea, 

este foarte important să o precizezi , chiar dacă doar 10% o să o accepte. Ȋn plus, o 

să te bucuri cănd dai peste cineva din acei 10% , pentru că nu ştii niciodată pe cine ai 

ca pacient.

Odată ce ai aflat ce variantă au ales, poţi controla timpul pe care ȋl petreci ȋn etalarea 

unor eventuale opţiuni de tratamente viitoare. De ce să faci ȋncă o programare pentru 

prezentarea de caz, cu poze, modele de studiu pentru mama cu 2 copii de mai sus ,

dacă nu este interesată momentan ? Pe de altă parte,de ce să nu vorbeşti de 

incrustaţii cu un tip imbrăcat cu blugi si tricou, dacă acesta apreciază, vrea şi ȋşi 

permite ce este mai bun pentru el ?

Să “nu ai timp” 

Dacă ai impresia că eşti aproape mereu ȋntr-o criză de timp fără scăpare , să ştii că 

sunt metode de a scăpa de acest sentiment.  

Un prieten chirurg mi-a spus recent că dentiştii sunt atȃt de ocupaţi ȋncercȃnd să facă 

bani, ȋncȃt nu au niciodată timp să ȋnveţe cum să facă bani “pe bune” .  

O altă idee adusă ȋn discuţie a fost cȃt de mulţi studenţi au cunoştinţe aşa de ample 

ȋntr-un domeniu , dar o lipsă extraordinară de perspectivă. Spre exemplu, ştiu atȃtea 

despre biochimie sau fiziologie, dar nu au o perspectivă clară, creativitate sau chiar 

personalitate.

De unde să ȋncepi cȃnd alergi de dimineaţă pȃnă seara ? Primul lucru pe care trebuie 

să ȋl faci ȋn organizarea ta este să ȋţi ȋei liber o zi pe săptămȃnă din cabinet. Să fim 

serioşi, doar nu vrei să iei timp din cel dedicat familiei, sportului, dezvoltării personale 
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sau chiar hobby-urilor. O să măreşti un pic timpul alocat organizării şi managementului 

cabinetului , cel puţin pȃnă ȋncepe să funcţioneze cum ar trebui.  

Sau cel puţin, ia-ţi jumătate de zi pentru ȋnceput. Sau dacă nu vrei să faci asta pentru 

a nu scădea ȋncasările, condensează-ţi celelalte zile şi execută acelaşi volum de lucru 

ȋntr-un timp mai scurt.  

Locuieşti aproape de locul unde munceşti ? Există vreo cale să micşorezi semnificativ 

timpul alocat drumului zilnic ? Imaginează-ţi că există posibilitatea de a salva zilnic cel 

puţin 30-60 minute din acest motiv.  

Trebuie să lucrezi la ȋmbunătăţirea afacerii tale , parte din timpul tău alocat muncii. O 

să fie o experienţă inedită, dacă nu ai mai facut-o pȃnă acum. Poţi să ȋţi rezolvi micile 

probleme sȃcȃitoare , una cȃte una.  

Cabinetul tău se va ȋmbunătăţi simţitor cȃnd iei o gură de aer rece şi ȋncepi să te ocupi 

de toate aceste mici probleme si ajustări pe care vrei să le faci de ceva timp.  

După ce rezolvi cȃteva probleme, rămȃne să alegi ce vei face cu această zi. O poţi 

folosi să ȋţi ȋmbunătaţeşti ȋn continuare cabinetul, sau unele manopere ; poţi petrece 

timp cu familia, ȋţi poţi dezvolta hobby-urile, poţi face sport, etc.  

Asta e libertate. Dar ȋncepe cu decizia ȋndrăzneaţă de a-ti lua liberă acea zi. Poţi 

oricȃnd să revii la vechiul program,dacă te răzgȃndeşti .  

Să te bazezi numai pe “speranţa” că pacienţii vor plăti  

Acesta e cel mai dureros lucru pentru toţi. Toţi am avut ȋncredere ȋn cineva , la un 

moment dat ; am pus suflet să executăm o lucrare foarte bună iar apoi acel “cineva” a 

găsit nu ştiu ce fel de scuze pentru a nu ne plăti.  
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Este o insultă personală , din mai multe puncte de vedere. Ȋn primul rȃnd,pierdem o 

grămadă de bani. Am pierdut timp, cheltuielile comune oricărui caz,cheltuielile cu 

laboratorul (dacă este cazul) . Deci dacă nu ne plătesc, nu numai că nu cȃştigăm bani, 

dar trebuie să şi plătim din buzunarul nostru anumite cheltuieli.  

Dar mai important, afectează felul ȋn care ne privesc oamenii. Cȃnd suntem trataţi 

astfel, suntem răniţi şi psihologic. Ne pierdem din entuziasm şi din dragostea pentru 

meseria noastră. S-a profitat de noi intr-un mod ȋn care nu se tratează o fiinţă umană 

şi ne ȋmpietreşte fără ca măcar să ne dăm seama.  

Dacă nu ne protejăm de pacienţi care profită de noi , şi daca acest lucru se ȋntȃmplă 

ȋn mod repetat, devenim foarte cinici şi ȋncetăm să mai avem ȋncredere ȋn oameni ; 

aproape că ne aşteptăm de la ȋnceput să ne dezamăgească. Acest lucru ne face apoi 

să ne pierdem atitudinea pozitivă şi buna intenţie, fapt ce ȋndepărtează oamenii de 

noi.

Soluţia la această problemă este un aranjament financiar adecvat , semnat de 

pacient, ȋnainte de ȋnceputul tratamentului. Dacă tratamentul este prea scump, trebuie 

să aleagă altceva, să amȃne pentru moment,sau să caute alternative financiare, 

ȊNAINTE să ȋncepem să lucrăm.  

Nu este vorba despre a spune sau a face ceva deranjant. Doar ne asigurăm că nu ne 

punem pacienţii ȋn situaţia de a nu fi ȋn stare să plătească. Ei nu vor să te 

dezamăgească, dar dacă nu au habar cȃt o să ȋi coste tot tratamentul, nu sunt de 

ȋnvinuit.  

Acest lucru nu este negociabil ; avem nevoie de un aranjament financiar solid ȋnainte 

să ne apucăm de lucru. Există multe politici financiare, dar punctul principal este că 

pacientul trebuie să ştie costurile ȋnainte să ȋncepem. Orice aranjament financiar ai 

face cu pacienţii, suma este mai puţin importantă. Ȋn cazul ȋn care au asigurare, să 

plătească ei şi apoi să ȋşi aştepte decontul de la asigurator. 
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Să subestimezi “valoarea” unui pacient 

Cȃnd vine vorba de conflicte, mulţi medici sunt de neclintit ȋn faţa unei neȋnţelegeri 

referitoare la factură. Ei stabilesc preţurile iar pacientul trebuie să plătească. Dacă 

pacientul obiectează sau nu plăteşte tot, nu se discută . Aceşti medici nu cred ca au 

idee cȃţi bani aruncă pe fereastră, pentru că ȋn majoritatea cazurilor cȃnd apare o 

mică neȋnţelegere, este vina cabinetului.  

Cȃt valorează un pacient pentru cabinetul tău ? Sunt diferite formule pentru a afla 

acest lucru. Unii spun că e raportul dintre ȋncasările anuale şi numărul de pacienţi noi 

care vin ȋntr-un an.  Alţii aproximează cam cȃte consultaţii, radiografii,igienizări şi 

obturaţii sau coroane ar avea nevoie pacientul ȋn urmatorii 10 ani. Oricum ar fi, se 

ajunge la o sumă destul de mare. Dar să nu uităm că fiecare pacient vine de obicei cu 

familia, prietenii sau colegii de muncă. Deci dacă pierzi un pacient, pierzi toţi aceşti 

oameni. Gȃndeşte-te de două ori dacă, sau pentru ce te cerţi cu un pacient.  

Ai grijă ca oamenii care se ocupă de ȋncasări să ȋnţeleagă acest lucru. Ȋncasarea 

banilor este foarte importantă, dar pierderea unui pacient pentru o mică neinţelegere 

nu este un cȃştig, chiar dacă banii ȋn discuţie se recuperează.  

De cȃte ori eşti pus ȋntr-o asemenea situaţie, care de obicei ȋnseamnă că preţul e mai 

mare decȃt s-a gȃndit pacientul, poţi spune pacientului să ȋţi plătească căt ii dictează 

conştiinţa ; căt crede el că e corect, o să fie bine.  

Dacă cineva ȋncearcă pur şi simplu să ne tragă ȋn piept, trebuie să luăm atitudine. Dar, 

exceptȃnd acest caz, trebuie să fim conştienţi că pot exista neȋnţelegeri. Tuturor cred 

că ni s-a ȋntȃmplat să ȋntȃmpinăm o mică problemă atunci cȃnd am cumpărat cȃte 

ceva, şi sigur am apreciat cȃnd cineva a ascultat versiunea noastră şi a fost dispus să 

rezolvăm cumva problema.  
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Ca fapt divers, cercetările arată faptul că dacă ai o dispută sau o plȃngere cu o 

companie şi ei se ocupă de tine ȋntr-un mod care te mulţumeşte, pe viitor vei fi şi mai 

loial acelei companii , pentru că acum ştii ceea ce fac cȃnd ceva nu merge bine.  

Să impui reguli bazate pe dorinţele şi părerile pacienţilor  

Te-ai gȃndit vreodată să ȋţi schimbi politica financiară , dar nu ai facut-o din cauza 

unui grup de pacienţi mai pretenţioşi? Ȋţi este frică de eventualele plȃngeri cauzate de 

eventualele schimbări ȋn bine pentru cabinetul tău?  

Bine, acum nu poţi ignora total aceste plȃngeri pentru că uneori pot fi ȋntemeiate, şi de 

obicei mulţi pacienţi le gȃndesc dar puţini sunt aceia care le şi spun.  

Problema apare atunci cȃnd ȋţi bazezi ȋntreaga politică financiară ce va fi acceptată de 

90% din pacienţi , pe acei 10% care foarte probabil nu vor fi de acord cu ea.  

Cum faci să treci de această chestiune ? Trebuie să fii pregătit ca acei 10% să plece. 

Acest lucru contrazice probabil tot ceea ce ai auzit pȃnă acum. Ştii cȃt de greu şi 

scump este să atragi pacienţi noi. Ştii că păstrarea unui pacient este la fel de 

importantă ca atragerea unuia nou. Ştii ca pierderea unui pacient ȋnseamnă şi 

pierderea altor pacienţi ataşaţi lui. Ştii ca valoarea unui pacient poate fi imensă. Ȋn 

mod normal, pierderea unui pacient contrazice tot ceea ce am zis pȃnă acum.  

Totodată, dacă te confrunţi cu programări anulate, oameni indignaţi de valoarea 

serviciilor şi o lipsă de control asupra aspectelor financiare, atunci ceva trebuie făcut. 

Ţine minte că riscul cel mai mare este lipsa oricărui risc.  

Dă dovadă de fermitate, realizează că munca ta este valoroasă şi că de acum ȋncolo 

dacă vei face ceva, vei fi plătit pentru acel lucru. Asta ȋnseamnă stabilirea unor 

aranjamente financiare (voi vorbi despre asta ȋntr-un material viitor) chiar ȋnainte de a 

ȋncepe treaba, oricȃt de nerăbdător ai fi ȋn acest sens.  
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Dar ce se ȋntȃmplă cu cei 10% ? Vor pleca ? Din păcate, probabil că nu. Foarte posibil 

să rămȃnă şi să te irite ȋn continuare. Dacă ȋţȋ era frică să faci o schimbare cu gȃndul 

la plecarea unor pacienţi, află că extrem de puţini vor pleca, dacă ai facut o treabă 

bună pentru ei pȃnă acum.  Cei care vor pleca, oricum plecau cu următoarea ocazie 

cȃnd ȋntȃrziai sau ceva. Apoi după un timp, vei spera că acest tip de pacienţi vor 

pleca. Observi ironia ? Faci nişte compromisuri pentru nişte persoane care oricum te 

enervează.  

Acest punct pare să contrazică punctul anterior despre valoarea unui pacient, dar nu o 

face. Acolo vorbeam despre problemele neaşteptate ce pot apărea şi importanţa 

rezolvării lor, pentru a menţine pacientul fericit ȋn cabinet. Aici vorbesc despre faptul 

că trebuie să ȋţi conduci cabinetul şi că trebuie să faci nişte schimbări ce se impun 

pentru a ȋmbunătăţi mersul lucrurilor, chiar dacă nu vor fi pe placul tuturor pacienţilor.  

Să fii un manager şi nu un conducător 

Acest punct e cel mai surprinzător, deoarece această prezentare reuneşte topul celor 

10 greşeli de management. Acum spun că nu trebuie să fii un manager, ci un 

conducător !  

Problemele de leadership sunt de obicei mult mai mari decȃt cele de management. 

Dacă ai angajat un manager de cabinet sau de clinică, ar trebui să ȋncerci să te pui ȋn 

locul lui. Aşa o să ai ocazia sa vezi cȃt de puţin management de cabinet ştii, cȃt eşti 

de pregătit să faci faţă diferitelor situaţii ; o să fii foarte bucuros să ȋi redai atribuţiile 

ȋnapoi.  

Ȋn timp ce managementul implică un anumit nivel de factor decizional, leadership-ul se 

bazează exclusiv pe asta. Leadership-ul determină schimbările majore. Ar trebui să ne 

extindem ? Ar trebuie să renovăm ? Să schimbăm locaţia ? Să mai angajăm oameni, 

să ne creştem preţurile ? Ar trebui să avem o ȋntȃlnire cu tot personalul să discutăm 
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ȋncotro ne ȋndreptăm , ce dorim să facem sau să ne reevaluăm valorile şi principiile 

cabinetului ? Toate acestea sunt chestiuni de leadership. Odată ce aceste decizii vor fi 

luate , managerul va găsi oameni noi, cele mai bune preţuri la echipamente şi va 

implementa toate schimbările. Unele decizii sunt luate la nivel de management, cum 

ar fi găsirea celei mai bune persoane, dar decizia principală este dacă e sau nu 

nevoie de o nouă asistentă, spre exemplu.  

Managementul poate fi delegat. Un manager competent poate avea grijă de 

chestiunile zilnice ale unui cabinet sau clinică, dar leadership-ul nu poate fi delegat 

adecvat. Dacă eşti conducătorul echipei , depinde de tine să decizi ce conţinut şi 

formă vrei să ia cabinetul.  

Liderul poate dubla traficul cabinetului. Un manager poate reduce costurile cu, să 

zicem , 1% . Să nu mă ȋnţelegi greşit, managementul este important. Ȋn special, pentru 

că face munca pe care nu vrei să o faci tu. Dar mulţi dentişti care ȋncearcă să ȋşi 

managerieze cabinetul sfȃrşesc prin a face micro-management. Probabil ai auzit de 

acest termen, dar ce ȋnseamnă de fapt ?  

Micro-managementul se ȋnvȃrte in jurul micilor detalii pentru că simţi ca doar tu le poţi 

face aşa de bine. De obicei acest lucru duce la o situaţie ȋn care angajaţii fac din ce ȋn 

ce mai puţine lucruri, pentru că oricum nu le fac bine. Le este teamă să incerce măcar 

să facă ceva, pentru că vor greşi şi vor avea de-a face cu Dl Perfecţionist. Este mai 

bine să laşi acest lucru experţilor, decȃt să ȋncerci măcar.  

Ȋncercarea ta ar induce o situaţie ȋn care tu ar trebui să le faci pe toate. Ȋn schimb, nu 

ai prefera o situaţie ȋn care, atunci cȃnd ai terminat lucrul la scaun, să fi terminat 

totodată şi treaba pe ziua respectivă ? 

Stai deoparte de munca de manager şi implică-te ȋn cea de leadership. Unul din 

avantajele creşterii traficului cabinetului (leadership) este ca ȋţi poţi permite să plăteşti 

un manager. Atunci nu mai trebuie să faci tu această treabă ; şi cel mai probabil , ei o 

vor face mai bine.


