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Badanie rynku stomatologicznego 
w Polsce – optymistycznie?
W kolejnym felietonie z cyklu „Okiem menedżera” autor dokonał 
analizy wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez 
naszą redakcję podczas ostatnich targów CEDE w Łodzi.

Podczas wrześniowej XVII Środkowoeu-
ropejskiej Wystawy Produktów Stoma-
tologicznych CEDE 2007 odbywającej 
się po raz ostatni w Łodzi redakcja „TPS 
– Twojego Przeglądu Stomatologicznego” 
i „Nowoczesnego Technika Dentystycz-
nego”, przy udziale zaprzyjaźnionych 
firm, a także – po raz pierwszy – przy 
pomocy Polskiego Towarzystwa Studen-
tów Stomatologii, przeprowadziła wśród 
zwiedzających kolejne interesujące ba-
danie ankietowe. Tym razem w badaniu 
wzięło udział ponad pięciuset respon-
dentów. Czy uzyskane wyniki pozwalają 
odpowiedzieć przynajmniej na niektóre 
pytania zadawane w naszej branży?

Ankieta podzielona została na dwie 
części. Pytania w pierwszej części doty-
czyły opinii odwiedzających tegoroczne 
targi CEDE na temat przeniesienia im-
prezy – już od przyszłego roku – z Łodzi 
do Poznania. W drugiej części ankiety 
respondenci wypowiadali się na temat 
punktów edukacyjnych.

CEDE W POZNANIU 
– DOBRZE CZY NIEDOBRZE?
Firma Exactus, organizator CEDE, 
w sierpniu br. podpisała z Międzynaro-

firm podczas targów w Poznaniu w po-
równaniu z Łodzią.

Przyjrzyjmy się odpowiedziom udzie-
lonym przez odwiedzających CEDE 
2007 na pytanie o plany odwiedzenia 
targów w 2008 r. w Poznaniu. 50,98% 
ankietowanych zadeklarowało chęć 
przyjazdu mimo zmiany miejsca. Naj-
częściej przytaczanymi argumentami 
były przede wszystkim samo przywiąza-
nie do targów, bez względu na miejsce 
ich odbywania, a także to, iż do Pozna-
nia jest łatwiejszy dojazd.

19,61% ankietowanych stwierdziło, 
iż nie przyjedzie do Poznania, a naj-
częściej podawanym argumentem była 
zbyt duża odległość, zatem można 
przypuszczać, iż podobna grupa osób 
z zachodniej Polski nie przyjeżdżała 
z tego samego powodu na targi do Ło-
dzi. Na to pytanie aż 29,41% responden-
tów odpowiedziało „nie wiem” (ryc. 1). 
Mimo tego to nadal grupa potencjalnych 
zwiedzających poznańskie CEDE. Na 
pytanie, czy przeniesienie targów jest 
dobrym pomysłem, aż 68,63% ankieto-
wanych stwierdziło, że nie. Tylko 7,84% 
osób zadeklarowało odmienne zdanie! 
Aż 23,53% respondentów nie potrafiło 

dowymi Targami Poznańskimi Sp. z o.o. 
porozumienie o przeniesieniu imprezy 
do Poznania już od przyszłorocznej 
edycji. Najważniejszymi argumentami 
za przeniesieniem targów przytaczany-
mi przez organizatorów są: możliwość 
swobodnego rozwoju imprezy, czego 
nie umożliwiała jej dotychczasowa 
lokalizacja, oraz zdecydowana różnica 
na korzyść Poznania w jakości infra-
struktury targowej.

Na pytania dotyczące przeniesienia 
CEDE z Łodzi do Poznania odpowie-
działo 510 ankietowanych. Konieczne 
jest podkreślenie, iż interpretując 
uzyskane wyniki, należy pamiętać 
o ich obciążeniu wynikającym przede 
wszystkim z faktu, iż badanie prze-
prowadzone zostało właśnie podczas 
targów CEDE. Dla części osób, głównie 
tych ze wschodnich rejonów Polski, 
a także zza wschodniej granicy nasze-
go kraju, Łódź jest bliżej niż Poznań. 
Z drugiej jednak strony mieszkańcy 
zachodnich krańców Polski są w od-
wrotnej sytuacji. Pamiętajmy również, 
iż zachodnia część kraju jest zamoż-
niejsza niż wschodnia, co może mieć 
pewien pozytywny wpływ na obroty 
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Ryc. 1. Ponad połowa respondentów chce przyjechać na CEDE 
do Poznania...

Ryc. 2. ...mimo tego, że tylko 8% pytanych uważa przeniesienie 
targów za dobry pomysł

Ryc. 3. Respondenci obawiają się też, że CEDE straci 
na przeprowadzce (dane procentowe są zaokrąglone)
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udzielić na to pytanie jednoznacznej 
odpowiedzi (ryc. 2).

Odpowiedzi na ostatnie pytanie z tej 
serii jeszcze dobitniej potwierdzają 
złożoność problemu. W poprzednim 
felietonie postawiłem dość śmiałą hi-
potezę, iż liczba osób, które twierdzą, 
że przenosiny targów CEDE z Łodzi do 
Poznania pomoże imprezie, oraz osób, 
które twierdzą przeciwnie, jest podob-
na. Uzyskane wyniki weryfikują moją 
hipotezę jako zbyt optymistyczną. Zda-
niem aż 49,02% ankietowanych targi 
CEDE stracą na przeniesieniu do Pozna-
nia, a zdaniem tylko 11,76% responden-
tów – zyskają. Respondenci prognozują 
mniejszą liczbę odwiedzających targi 
CEDE po przeniesieniu do Poznania, 
zwracają uwagę na korzystniejsze po-
łożenie Łodzi (centrum kraju) oraz na 
klimat tego miasta, a także wskazują na 
tradycję oraz przywiązanie wystawców 
i odwiedzających targi do „starego” 
miejsca. Aż 39,22% respondentów nie 
potrafiło ocenić, czy targi CEDE stracą, 
czy zyskają po przenosinach (ryc. 3). Jak 
będzie? Pokaże przyszłość.

Mimo szeroko zakrojonych badań 
ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy 
targi CEDE w Poznaniu odwiedzi wię-
cej, czy mniej osób niż łódzkie edycje 
imprezy. Na odpowiedź musimy pocze-
kać do jesieni 2008 r. Wszyscy liczymy 
na to, że koszty przeniesienia imprezy 
i ewentualne początkowe osłabienie jej 
znaczenia to tylko Schumpeterowskie 
„kreatywne fale destrukcji”.

ZBIERAMY PUNKTY 
EDUKACYJNE CZY NIE?
Zbliża się termin rozliczania się leka-
rzy, także stomatologów, z zebranych 
punktów edukacyjnych. Już samo zobo-
wiązanie stomatologów do zdobywania 
punktów jest pomysłem budzącym 

kontrowersje i dyskusje. Zdaniem wielu 
wystarcza samo zobowiązanie każde-
go lekarza do ciągłego doskonalenia 
i samokształcenia się. Nieposiadanie 
określonej w rozporządzeniu liczby 200 
punktów edukacyjnych nie skutkuje 
żadnymi sankcjami, poza odnotowa-
niem tego faktu w Okręgowej Izbie 
Lekarskiej. Koszt zebrania kompletu 
punktów jest do tego wysoki.

Prześledźmy, jak na pytania doty-
czące tego tematu odpowiadali ankie-
towani. Zdobycie kompletu punktów 
zadeklarowało 8,69% spośród 460 le-
karzy, którzy odpowiedzieli na tę część 
ankiety (w tym zdobycie powyżej 200 
punktów zadeklarowało 6,52%, a równo 
200 punktów 2,17% ankietowanych). Po-
siadanie liczby punktów edukacyjnych 
pomiędzy 100 a 200 zadeklarowała 
niecała połowa ankietowanych (41,3%), 
poniżej 100 punktów natomiast jedna 
czwarta ankietowanych (26,09%). Aż 
23,91% osób w ogóle nie zbiera punk-
tów edukacyjnych – nie są do tego 
zobowiązani lub też sami zrezygnowali, 
biorąc pod uwagę brak większych sank-
cji (ryc. 4).

Tylko 39,13% stomatologów ma 
zamiar zdobyć do końca okresu roz-
liczeniowego komplet punktów edu-
kacyjnych, natomiast 28,26% nie ma 
takiego zamiaru. 32,61% ankietowa-
nych odpowiedziało na to pytanie: „nie 
wiem” (ryc. 5).

Stomatolodzy najchętniej zbierają 
punkty edukacyjne na szkoleniach 
(74% ankietowanych), dość chętnie 
korzystają również z punktów z pre-
numerat (41%) oraz z uczestnictwa 
w kongresach i sympozjach (33%). 
Spora część respondentów, bo aż 30%, 
korzysta z programów edukacyjnych 
publikowanych przez czasopisma 
branżowe. Z innych form (głównie 

tych proponowanych przez Polskie 
Towarzystwo Stomatologiczne) korzy-
sta 10% respondentów. Chęć udziału 
w szkoleniach, dzięki którym można 
zdobyć kolejne punkty, wyraziło 
90,87% ankietowanych lekarzy (ryc. 6). 
Można przypuszczać, że to głównie ta 
część stomatologów, która cały czas 
zbiera punkty edukacyjne i preferuje 
szkolenia ponad inne formy zdobywa-
nia punktów.

Przyjrzyjmy się bliżej temu, jakie 
szkolenia najbardziej interesują an-
kietowanych, którzy w ogóle wyrazili  
zainteresowanie nimi. Największym 
powodzeniem cieszą się szkolenia 
ze stomatologii estetycznej (60% re-
spondentów) oraz protetyki (również 
60%). Na zainteresowanie mogą liczyć 
również organizatorzy szkoleń z endo-
doncji (45%). Ankietowani zaznaczali 
również w następującej kolejności:
• implantologię (24%),
• radiologię (22%),
• periodontologię (19%).

10% respondentów zaznaczyło rów-
nież odpowiedź „inne”, dopisując 
w przeważającej części hasło „orto-
doncja”. 

PODSUMOWANIE
Przeprowadzone przez redakcję „TPS-u” 
badanie, będące kontynuacją rozpoczę-
tej na początku 2007 roku komplekso-
wej analizy rynku stomatologicznego, 
przyniosło kolejne interesujące wnioski. 
Wszyscy z niecierpliwością czekamy 
na pierwsze targi CEDE w Poznaniu. 
Ja jestem optymistą.  
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Ryc. 4. Zdobycie kompletu punktów zdeklarowało 8,69% 
ankietowanych lekarzy

Ryc. 5. Tylko 39,13% stomatologów ma zamiar zdobyć wyma-
ganą liczbę punktów 

Ryc. 6. 90,87% ankietowanych wyraża chęć udziału w szko-
leniach
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