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Kontrowersje
– CEDE w Poznaniu i punkty edukacyjne

W kolejnym felietonie z cyklu „Okiem menedżera” Maciej Żyliński 

pisze o przeniesieniu najbardziej znanej, nie tylko w Polsce,

Wystawy Stomatologicznej z Łodzi do Poznania oraz o punktach 

edukacyjnych. W przyszłym roku trzeba będzie się z nich rozliczyć.

Miniony miesiąc przyniósł kilka odpo-
wiedzi na pytania nurtujące branżę. 
Faktem stało się to, o czym wszyscy 
mówili od dawna – firma Exactus, orga-
nizator Środkowoeuropejskiej Wystawy 
Produktów Stomatologicznych CEDE, 
w dniu 22 sierpnia br. podpisała z Mię-
dzynarodowymi Targami Poznańskimi 
Sp. z o.o. porozumienie o przeniesie-
niu imprezy (wraz z towarzyszącym 
jej Zjazdem Stomatologicznym) do 
Poznania. Pierwsze poznańskie CEDE 
odbędzie się już w przyszłym roku.

CEDE, zdaniem ekspertów, jest drugą 
największą – po IDS w Kolonii – im-
prezą branżową w Europie. Było tak 
pomimo ograniczeń we wzroście spo-
wodowanych takimi, a nie innymi moż-
liwościami terenów targowych w Łodzi. 
Koronnym argumentem organizatorów 
za przeniesieniem targów CEDE do Po-
znania jest możliwość swobodnego roz-
woju imprezy, czego nie umożliwiała jej 
dotychczasowa lokalizacja oraz wyraźna 
różnica w jakości infrastruktury targo-
wej. Pozostałe argumenty przytaczane 
zarówno przez zwolenników, jak i prze-
ciwników przeniesienia CEDE z Łodzi 
do Poznania już tak jednoznacznie nie są 
oceniane. Przykładem może być chociaż-

CIĄG DALSZY BADAŃ BRANŻY

Podczas niedawnych targów CEDE 
2007, zorganizowanych po raz ostat-
ni w Łodzi, redakcja „TPS – Twojego 
Przeglądu Stomatologicznego” i „No-
woczesnego Technika Dentystyczne-
go” wraz z zaprzyjaźnionymi firmami 
przeprowadziła kolejne, zakrojone 
na szeroką skalę badanie ankietowe. 
Tym razem tematem badań były kon-
trowersje zawarte w tytule mojego 
felietonu.

Celem redakcji było zebranie opinii 
odwiedzających targi stomatologów, 
techników oraz menedżerów branży na 
temat obu, opisanych przeze mnie po-
krótce powyżej, budzących kontrowersje 
tematów. W kolejnym numerze „TPS 
– Twojego Przeglądu Stomatologiczne-
go” szczegółowo zrelacjonujemy dla 
Państwa wyniki uzyskane na podstawie 
przeprowadzonych badań. 
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by podobna liczba osób, które uważają, 
że przenosiny zaszkodzą wizerunkowi 
i popularności CEDE, jak również tych, 
które twierdzą wręcz odwrotnie.

CO Z TYMI PUNKTAMI?
Rok 2008 to również rok rozliczania 
się lekarzy ze zdobytych punktów 
edukacyjnych. Już samo zobowiązanie 
stomatologów do zdobywania punktów 
jest pomysłem budzącym kontrowersje 
i dyskusje. Zdaniem wielu wystarcza 
samo zobowiązanie każdego lekarza do 
ciągłego doskonalenia i samokształcenia 
się. Do tej pory nie przewidziano sankcji 
za niezdobycie przez lekarza kompletu 
punktów do końca okresu rozliczenio-
wego. Fakt ten jest jedynie odnotowywa-
ny w Okręgowej Izbie Lekarskiej. Wiele 
emocji i dyskusji wzbudzają wysokie 
koszty zdobycia kompletu punktów. 
Różne są także jakość, poziom i koszt 
szkoleń, za które można otrzymać jedna-
kową liczbę punktów edukacyjnych.

Nie będę wchodził w szczegóły pro-
blemu – można się z nimi zapoznać po 
lekturze licznych opracowań specjali-
stów, bo zapewne znane są one wszyst-
kim lekarzom. Zwracam jedynie uwagę 
na kontrowersyjność problemu.

Maciej Żyliński*
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