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Algorytmy leczenia poszukiwane

Nowe spojrzenie na wystawę

Dobry kurs
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CEDE wprowadza powiew świeżości do branży. Uważamy, że 
kluczową wartością z udziału w wydarzeniu jest wiedza – zarów-
no ta o produktach, jak i metodach leczenia, choć przecież wia-
domo, że to kwestie, które wyraźnie przenikają się. Cieszymy, się, 
że podobnego zdania jest coraz więcej wystawców zaangażowa-
nych w projekty edukacyjne. Liczba uczestników korzystających 
z tej oferty świadczy, że wspólnie obraliśmy dobry kurs. 

Marek Wiktorowski, 
firma Exactus, organizator CEDE 

Liczba uczestników Kongresu jest dowodem na to, że dobrze 
dobraliśmy tematykę. Spodziewaliśmy się, że z oferty skorzy-
stają przede wszystkim lekarze ogólnie praktykujący, bez spe-
cjalizacji – i tak było. Wielu z nich oczekuje wsparcia w postaci 
wiarygodnych algorytmów leczenia, przeprowadzenia krok po 
kroku przez konkretne procedury, nie tylko w zakresie medycz-
nym, ale także prawnym. Wierzę, że udało nam się im pomóc.

Prof. Marzena Dominiak, 
przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu, prezydent 

Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

CEDE to projekt, który uczy dokonywać świadomych wy-
borów. Biznesowych – bo gdzie indziej jak nie podczas wy-
stawy najlepiej porównać ofertę różnych firm, porozmawiać 
z producentem, a nawet konstruktorem urządzenia czy wyne-
gocjować dobrą cenę z handlowcem. Medycznych – bo gdzie 
indziej jak nie podczas wiarygodnych wykładów i warsztatów 
zdobyć lub zaktualizować wiedzę o konkretnych procedurach 
medycznych i prawnych. CEDE uczy dobrze inwestować i sta-
nowi kierunkowskaz rozwoju osobistego.

Ten, kto przyjechał do 
stolicy Wielkopolski, był 
świadkiem kolejnego etapu 
metamorfozy CEDE – z kla-
sycznej wystawy, w projekt 
dający możliwość obcowa-
nia z najnowszymi techno-
logiami oraz zdobywania 
wiedzy zgodnej ze świato-
wymi standardami.

WystaWa trzyma 
poziom

W tegorocznej edycji wy-
stawy wzięło udział 10 772 
osób (unikalne, pojedyn-
cze wejścia przez bramki, 
bez wystawców) z 47 krajów. 
Oprócz Polaków najsilniej-
szą grupę zwiedzających sta-
nowili: Ukraińcy, Niemcy, 
Litwini, Włosi oraz Rosja-
nie. Wszyscy mogli zapoznać 
się z ofertą 200 wystawców, 
których stoiska zajęły po-
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Wystawa i Kongres – zgrany duet
w historii CEDE nie było edycji, która w sposób wyraźniej-
szy akcentowałaby integralność stomatologicznego świata 
biznesu i nauki. 

wierzchnię 5  180  m2. Bli-
sko 1 000 osób skorzystało 
z absolutnej nowości CEDE 
– forów edukacyjnych: Sto-
matologia 3.0, Dental Club 
i  Business Dental Forum. 
W  projekt zaangażowanych 
było kilkunastu producentów 
i dystrybutorów.

Kongres już 
najwięKszy

Za niewątpliwy sukces 
można uznać liczbę uczest-
ników 2. Kongresu Unii 
Stomatologii Polskiej, który 
towarzyszył CEDE. W  wy-
kładach i warsztatach odby-
wających się w pawilonie 15 
oraz 7, wzięło udział blisko 
1 200 osób. Kongres w ciągu 
dwóch lat stał się więc naj-
większym branżowym wy-
darzeniem edukacyjnym 
w kraju.

czwartek 20.09
piątek 21.09
sobota 22.09

22,7%

34,5%

42,9%

Wejścia na kongres wg dni (1 126 uczestników)

Kolejna edycja
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Klarowne wytyczne leczenia – tego potrzebują dentyści?

Sesje poświęcone: racjo-
nalnej antybiotykoterapii 
w  gabinecie stomatologicz-
nym, leczeniu ciężarnych 
oraz leczeniu zębów mlecz-
nych zgromadziły w sumie 
blisko 700 uczestników. 
Choć trwały po kilka go-
dzin, na palcach u jednej 
ręki można było policzyć 
osoby, które nie wytrzyma-
ły do końca. Pytania zada-
wane prelegentom w formie 
SMS nierzadko przeradzały 
się w osobne dyskusje. Nie 
brakowało również długich 
rozmów w kuluarach.

Podczas sesji lekarze nie tyl-
ko otrzymali odpowiedź jakie 
są aktualnie rekomendowa-
ne procedury profilaktycz-
ne i lecznicze, ale także jaka 
jest ich skuteczność i od czego 
zależy. Uczestników z  pew-
nością zaskoczył fakt, że nie-
koniecznie „stare” metody 
należy odrzucać. Pokaza-
no przydatność różnych pro-

Celem sesji było uświa-
domienie palącej potrzeby 
racjonalizacji stosowania 
antybiotyków w stomatolo-
gii oraz zapoznanie uczest-
ników z rekomendacjami 
stworzonymi przez zespół 
ekspertów PTS, wspiera-
nych autorytetem prof. Wa-
lerii Hryniewicz, światowej 

Czy frekwencja podczas  
niektórych sesji  
2. Kongresu Unii 
Stomatologii Polskiej 
(CEDE 2018) podpo-
wiada, jakiej wiedzy 
potrzebuje współczesny 
lekarz dentysta ogólnie 
praktykujący?

Przedsionek wielkiej nauki

cedur ograniczania ryzyka 
próchnicy zębów mlecznych, 
w tym także metodę stabili-
zacji próchnicy z  zastosowa-
niem azotanu srebra. W sesji 
dotyczącej kobiet ciężarnych 
prof. Tomasz Konopka do-
skonale wyjaśnił, że wykona-
nie skalingu z zastosowaniem 
ultradźwięków u ciężarnej 
nie wiąże się z niebezpieczeń-
stwem. Cieszę się, że udało 
się rozwiać wątpliwości do-
tyczące bezpieczeństwa wy-
konywania zębowych zdjęć 
radiologicznych i ekstrakcji 
zębów u kobiet w czasie cią-
ży oraz zasad stosowania 
farmakoterapii. W sesji do-
tyczącej mleczaków lekarze 
byli najbardziej zaintereso-
wani metodami leczniczymi 
umożliwiającymi minimalnie 
inwazyjne i bezbolesne lecze-
nie próchnicy u dzieci, meto-
dami znieczulania dziecka do 
zabiegów stomatologicznego.

sławy mikrobiologa. Leka-
rze od lat przyzwyczajeni 
są do szerokiego stosowa-
nia antybiotyków. Tymcza-
sem w stomatologii mają 
one znaczenie marginalne. 
Do rzadkości należą sytu-
acje kliniczne, co do któ-
rych istnieją silne dowody 
naukowe na zasadność pro-
filaktycznego stosowania 
antybiotyków w zapobie-
ganiu zakażeniom pozabie-
gowym. Z kolei, w  terapii 
zakażeń zębopochodnych 
kluczowe znaczenie ma le-
czenie chirurgiczne i usu-
nięcie przyczyny infekcji, 
natomiast podanie anty-
biotyku uzasadnione jest 
tylko w wyjątkowych przy-
padkach, i niemal zawsze 
jest postępowaniem uzu-
pełniającym w stosunku do 
leczenia miejscowego, któ-
re nierzadko jest przez le-
karzy pomijane.

Kongresowe 
wyżyny
Kongres:  
119 wykładów,  
7 paneli,  
6 sesji równoległych,  
126 wykładowców,  
23 warsztaty,  
1126 uczestników

 ( iii ogólnopolski zjazd 
higienistek i asystentek 
(300 uczestników)

 ( Sympozjum sateli- 
tarne firmy Chema- 
-Elektromet  
(270 uczestników)

 ( Sesja „Leczmy mlecza-
ki!” (243 uczestników) 

 ( wykład pt. „określanie 
wysokości zwarcia w le-
czeniu protetycznym” 
autorstwa doc. Jolan-
ty Kostrzewy-Janickiej 
(218 uczestników)

proF. Dorota 
oLCzaK-KoWaLCzyK
opiekun merytoryczny sesji 
„Leczmy mleczaki” oraz „Nie 
bójmy się ciężarnej!”

Dr HaB. N. mED. 
tomasz KaCzmarzyK
opiekun merytoryczny sesji 
„Racjonalna antybiotykote-
rapia w gabinecie stomato-
logicznym”

Wejścia na kongres wg specjalizacji

Stomatologia ogólna

Stomatologia zachowawcza

Protetyka stomatologiczna

Stomatologia dziecięca

Chirurgia stomatologiczna

Periodontologia

Endodoncja

Chir. szczękowo-twarzowa

Ortodoncja

39,19%

12,97%

12,39%

9,51%

9,22%

7,78%

6,92%

1,44%

0,58%

36,04%wejścia jednodniowe 63,96%wejścia trzydniowe

student marcin olek, reprezentujący Śląski Uniwersytet 
medyczny oraz dr n. med. oskar armata, doktorant Uniwer-
sytetu medycznego w Łodzi – to laureaci drugiej edycji sesji 
„Naukowy zawrót głowy – nowości w nauce”. partnerem 
sesji była firma acteon.

Sesja jest wydarzeniem, podczas którego prezentowane są 
najlepsze prace habilitacyjne (nie ma zwycięzców), doktorskie 
oraz studenckie z poprzedniego roku. W tym roku jury w skła-
dzie: prof. Tomasz Konopka, prof. Barbara Dorocka-Bobkow-
ska, prof. Anna Zalewska oraz prof. Marek Ziętek, wysłuchało 
ponad 20 wystąpień.

Laureatem części studenckiej został Marcin Olek (ŚUM) 
z pracą „Szlifowanie na ekranie – czyli termograficzny po-
miar temperatury wewnątrz komory zęba podczas szlifo-
wania”. Najlepszą pracę doktorską zaprezentował dr n. med. 
Oskar Armata (UM w Łodzi) – „Wykorzystanie przekrojów 
CBCT w diagnozowaniu złamań korzeni”. W nagrodę zwy-
cięzcy będą mogli wziąć udział w atrakcyjnych stażach, odpo-
wiednio – w sieci gabinetów Be Active Dentist oraz w klinice 
stomatologii estetycznej Dentalnarco Dental Clinic w Me-
diolanie, prowadzonej przez światowej sławy specjalistów 
Danilo Di Stefano oraz Gian Battista Greco (nagroda firmy 
Acteon). Dodatkowo, dla laureata sesji doktorskiej Wydaw-
nictwo Kwintesencja ufundowało voucher uprawniający do 
uczestniczenia w konferencjach wydawnictwa (do kwoty 1000 
Eur). Wszyscy prelegenci części studenckiej otrzymali książki.

Warsztaty 
na dobry 
początek

Organizatorom tegorocznych warsztatów kongresowych przyświecał jeden pod-
stawowy cel – przekonać uczestników, że w leczeniu nie trzeba rzucać się od razu na 
głęboką wodę, a podstawowe umiejętności praktyczne to fundament skuteczności 
i bezpieczeństwa. Techniczną stronę warsztatów koordynowała: lek. dent. Magdalena 
Ściegienna (Be Active Dentist). 

w ramach 2. KUsp odbyły się 23 warsztaty, w których udział wzięło bli-
sko 300 uczestników. 

zDaNiEm JURoRa 
prof. tomasz Konopka, 
pomysłodawca sesji 
Naukowy zawrót głowy

Bardzo wysoko oceniam sesję habilitacji. Były to doj-
rzałe wystąpienia, potwierdzające samodzielność na-
ukową wszystkich prelegentów. Bardzo cieszą mnie 
odniesienia do nauk podstawowych, w szczególności 
do genetyki, co miało miejsce w dwóch przypadkach. 
Wszystkie prezentacje cechowała duża użyteczność 
kliniczna prowadzonych badań naukowych. Poziom 
napawa optymizmem, szczególnie jeżeli myślimy 
o  nim w kontekście następców liderów naukowych 
polskiej stomatologii. Poziom prac doktorskich i stu-
denckich był zróżnicowany. W ocenie premiowaliśmy 
samodzielność oraz użyteczność kliniczną. Laureaci 
zostali wyłonieni jednomyślnie. 

siła higienistek i asystentek

III Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek przebie-
gał w myśl idei, iż najważniejsza dla zdrowia jamy ustnej jest 
edukacja pacjenta. Co cieszy, na sali oprócz higienistek i asy-
stentek, obecni byli również stomatolodzy. Pierwszego dnia 
odbyło się pięć wykładów z takich dziedzin jak: profilaktyka, 
pedodoncja, periodontologia i  chirurgia. Rozmawialiśmy tak-
że o bardzo ważnych kwestiach, jakimi są wyzwania i możli-
wości naszego zawodu. Nie zabrakło wartościowych dyskusji 
o problemach związanych z kształceniem. Z dużą aprobatą spo-
tkała się formuła, w której wykładowcami były duety złożone 
z lekarza i higienistki. Aż 178 osób wzięło udział w warszta-
tach, które odbyły się drugiego dnia Zjazdu. Ich przedmiotem 
były m.in. instruktaż pacjenta protetycznego, prowadzenie pa-
cjenta z  zaburzeniami hormonalnymi, motywowanie rodzi-
ców, młodzieży oraz dzieci, prawidłowa higienizacja (praca na 
typodontach) z podziałem na osoby początkujące i zaawanso-
wane, a także praca z urządzeniami do higienizacji pacjentów 
periodontologicznych. 

mgr dypl. hig. stom. Katarzyna ostrowska, 
członek Rady Naukowej 2. Kongresu Unii stomatologii 

polskiej, szkolenia ostrowska
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Internauci wybrali Gwiazdy CEDE 2018

szczoteczka soniczna sEysso Gold Black 
(zgłaszający shop-Dent)

SEYSSO Gold Black (WM Brands sp. z o.o.) to połączenie 
najlepszych cech szczoteczek sonicznych. Wyjątkowa pręd-
kość, pięć programów pracy oraz nadzwyczajnie wydaj-
ny akumulator. Produkt znakomicie sprawdzi się podczas 
wybielania zębów (program White, aż 96 000 drgań!) oraz 
w podróży (etui z funkcją ładowania).

oprogramowanie inteware 
(zgłaszający DentalHolding)

Inteware (polska produkcja) umożliwia precyzyjne plano-
wanie operacji implantologicznych w wirtualnym środowisku 
3D. Pomaga w tworzeniu prowadnic chirurgicznych, niestan-
dardowych łączników oraz tymczasowych i  stałych uzupeł-
nień protetycznych. Użytkownicy mogą projektować protezy 
dentystyczne za pomocą wielu automatycznych funkcji zgod-
nie z rzeczywistym zapotrzebowaniem i osiągnąć cele oszczę-
dzania czasu i niskich kosztów. 

skaner wewnątrzustny Emerald, Collagen membrane, szczoteczka soniczna sEysso gold Black oraz oprogramowanie 
inteware – to produkty, które znalazły najwyższe uznanie głosujących w internetowym plebiscycie gwiazdy CEDE 2018.

Wystawę CEDE 2018 odwiedziło 10 772 gości. To liczba nie-
zawierająca „wejść” wystawców. Najwięcej osób system zli-
czył w piątek (42, 7 proc.). 57 proc. wszystkich uczestników 
stanowili stomatolodzy. Drugą co do liczności grupą były hi-
gienistki (9,1 proc.). Kolejne miejsca w rankingu zajęli: techni-
cy dentystyczni (5,2 proc.), asystentki (4,5 proc.) oraz studenci 
stomatologii (3,8 proc.). Biorąc pod uwagę specjalizację zwie-
dzających, liderami byli stomatolodzy ogólni (43 proc.), pro-
tetycy (12 proc.) oraz absolwenci specjalizacji ze stomatologii 
zachowawczej (11,5 proc.). 

malicki skradł serca wieczór Vip-ów

Bilard połączył dentystów LatinoDENs!

Co wiemy o zwiedzających?

Waldemar Malicki w towarzystwie prześlicznej wioloncze-
listki okazali się być doskonałym lekiem na zmęczenie po ca-
łodniowych aktywnościach uczestników CEDE. Było tak jak 
miało być – zabawnie, seksownie i z klasą.

W przepięknych wnętrzach Białej Sali w Bazarze Poznań-
skim spotkali się wykładowcy 2. Kongresu Unii Stomatologii 
Polskiej oraz przedstawiciele firm. Specjalne podziękowania 
otrzymali członkowie Rady Naukowej Kongresu.

Piotr Grochowski, Sadri Rayad, Dorota Majka-Żarkowska 
– to laureaci Dentystycznego Turnieju Bilardowego. Nagrody 
ufundowane przez Kol-Dental, wręczył mistrz świata w tri-
kach Bogdan „Wizard” Wołkowski

W tańcu zawsze ktoś musi prowadzić. A jeżeli nie tań-
czymy w parach? Wtedy z  ratunkiem spieszy Samuel Ro-
driquez – mistrz latino. Uczestnicy warsztatów z pewnością 
zapamiętają kroki salsy i marenque na bardzo długo. 

Partner: 
Kol-Dental

gwiazDa CeDe w kategorii sPrzęT

gwiazDa CeDe w kategorii MaTeriaŁy

gwiazDa CeDe w kategorii ProFiLaKTyKa

gwiazDa CeDe w kategorii eDuKaCja/iT

skaner wewnątrzustny emerald Planmeca 
(zgłaszający Kol-Dental)

Emerald (Planmeca) pozwala skanować, tworzyć dokładne 
modele, projektować odbudowy, składać modele z tomogra-
fią cyfrową, planować szablony chirurgiczne oraz wkładki 
ortodontyczne. Dzięki konstrukcji zawierającej technologię 
laserową, skanowanie w kolorze daje najdokładniejszy obraz 
cyfrowy dostępny na rynku i wyznacza granice preparacji.

Collagen Membrane 
(zgłaszający DentalHolding)

Membrana kolagenowa Collagen Membrane (Dentium) 
jest nowoczesnym produktem ułatwiającym codzienną 
pracę stomatologa. Materiał jest w pełni kompatybilny 
i absorbowany. Wspomaga tworzenie naczyń krwiono-
śnych i symuluje tworzenie tkanek kostnych. Pełni także 
funkcję ochroną.

83 mieszkańców Poznania wzięło udział w badaniach przesiewowych w kierunku no-
wotworów jamy ustnej dla mieszkańców. Projekt zrealizowano we współpracy z Fundacją 
z Uśmiechem przez życie oraz Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Poznania.

Projekt „Otwórz usta. Powiedz rakowi NIE” to dowód, że CEDE to wydarzenie z misją. W ra-
mach Europejskiego Tygodnia Nowotworów Głowy i Szyi stan zdrowia jamy ustnej pod kątem 
nowotworów przebadało 58 kobiet i 13 mężczyzn. 15 pacjentów zostało skierowanych na dal-
szą diagnostykę. Nadzór merytoryczny nad projektem sprawował prof. Marcin Kozakiewicz  
– UM Łódź. Koordynatorem studentów-wolontariuszy, którzy badali pacjentów (na fotelu  
Miglionico) była Kaja Dolatowska – PTSS Poznań. 
Projekt przeprowadzono pod nadzorem lekarzy z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

poznaniacy powiedzieli rakowi „NiE”

wiedza z forów
Blisko 1000 osób skorzystało z oferty bezpłatnych fo-
rów edukacyjnych stomatologia 3.0 (partner: Dentalhol-
ding), Dental Club i Business Dental Forum, które były 
nowością CEDE 2018. praktykowana na całym świecie 
edukacyjna formuła „przysiądź się – posłuchaj” będzie 
kontynuowana w kolejnych latach.
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DZIĘKUJEMY!


