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Zmian w 2008 roku nie zabraknie – wy-
stawa CEDE przenosi się do Poznania, 
a w listopadzie kończy się okres rozli-
czeniowy dla stomatologów zbierają-
cych punkty edukacyjne.

Polska gospodarka notuje wzrost, 
jakiego nie było od okresu transfor-
macji. W ostatnim czasie zmieniła się 
zarówno struktura demograficzna, jak 
i gospodarczo-ekonomiczna kraju. Kilka 
miesięcy temu zmienił się rząd, a nowy 
daje nadzieję na duże zmiany w dobrym 
kierunku, również na poprawę sytuacji 
w służbie zdrowia.

Weszliśmy do Strefy Schengen, co 
jeszcze bardziej otworzyło Polskę na 
Europę. Dynamicznie rośnie konkuren-
cja pomiędzy firmami produkującymi 
i sprzedającymi sprzęt oraz materiały 
dla stomatologów i techników denty-
stycznych, a w takiej sytuacji klienci nie 
powinni zapominać, iż nie tylko najniż-
sza cena powinna wpływać na decyzje 
konsumenckie. Wiele zmian zaszło rów-
nież w kalendarzu branżowych imprez 
– targów, kongresów, zjazdów. Rośnie 
świadomość profilaktyki zdrowia oraz 
poprawiają się warunki ekonomiczne 
obywateli, a do tego stomatologia to 
przecież dział medycyny, który uległ 
w Polsce najszybszemu i najbardziej 
dynamicznemu sprywatyzowaniu.

Badanie rynku stomatologicznego 
na próbie ponad 850 stomatologów 
i techników przeprowadzone podczas 
XVII Środkowoeuropejskiej Wystawy 
Produktów Stomatologicznych CEDE 
2006 przez redakcję „TPS – Twojego 
Przeglądu Stomatologicznego” i „No-
woczesnego Technika Dentystycznego”, 
wraz z zaprzyjaźnionymi firmami, było 
pierwszym tego typu projektem w bran-
ży stomatologicznej w Polsce. Szerokie 
zainteresowanie uzyskanymi wynikami 
(opublikowanymi w „Vademecum sto-
matologa 2007”) zachęciło redakcję do 
dokładniejszej analizy rynku.

Podczas wystawy CEDE 2007, od-
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Ryc. 2. Co czwarty respondent nie potrafił stwierdzić, czy 
przeniesienie CEDE jest dobrym pomysłem
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Ryc. 5. 28% respondentów nie planuje zebrać wymaganej liczby 
punktów do końca okresu rozliczeniowego
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Ryc. 4. W 2008 roku kończy się okres rozliczeniowy, a prawie 
¼ stomatologów nie zbiera punktów edukacyjnych...
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bywającej się po raz ostatni w Łodzi, 
redakcja – przy udziale zaprzyjaźnio-
nych firm, a także (po raz pierwszy) 
przy pomocy Polskiego Towarzystwa 
Studentów Stomatologii – przeprowa-
dziła wśród zwiedzających kolejne 
interesujące badanie ankietowe. Tym 
razem w badaniu wzięło udział ponad 
500 respondentów. Ze szczegółowymi 
wynikami badania mogą się Państwo 
zapoznać, sięgając do numeru 11/07 
„TPS – Twojego Przeglądu Stomato-
logicznego”, tutaj przytoczę jedynie 
najważniejsze dane.

CEDE W POZNANIU

Niezmiennie najpopularniejsze, co po-
twierdzają m.in. wspomniane wyżej ba-
dania, targi branżowe to CEDE, dotych-
czas odbywające się w Łodzi. Zdaniem 
ekspertów jest to druga największa 
– po IDS w Kolonii – impreza branżowa 
w Europie. Firma Exactus, organizator 
wystawy, podpisała w minionym roku 
porozumienie z Międzynarodowymi 
Targami Poznańskimi Sp. z o.o. o prze-
niesieniu imprezy (wraz z towarzyszą-
cym jej zjazdem stomatologicznym) do 
Poznania. Pierwsze poznańskie CEDE 
odbędzie się już w tym roku.

Głównymi argumentami za przenie-
sieniem CEDE, przytaczanym przez or-
ganizatorów, są możliwość swobodnego 
rozwoju imprezy, czego nie umożliwiała 
jej dotychczasowa lokalizacja, oraz wy-
raźna różnica w jakości infrastruktury 
targowej. Pamiętajmy jednak o przy-
zwyczajeniu wystawców i odwiedza-
jących do Łodzi. Pozostałe argumenty 
przytaczane zarówno przez zwolenni-
ków, jak i przeciwników przeniesienia 
CEDE z Łodzi do Poznania, nie są już 
tak jednoznacznie oceniane.

Tyle o argumentacji, a jakie są opinie 
stomatologów na temat przeniesienia 
targów CEDE z Łodzi do Poznania? 
51% ankietowanych zadeklarowało 
chęć odwiedzenia CEDE w 2008 roku 
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mimo zmiany lokalizacji. Najczęściej 
przytaczanym argumentem jest przede 
wszystkim samo przywiązanie do tar-
gów. 20% ankietowanych stwierdziło, 
iż nie przyjedzie do Poznania. Aż 29% 
ankietowanych odpowiedziało na to 
pytanie „nie wiem”. Jest to jednak cały 
czas grupa potencjalnych zwiedzają-
cych poznańskie CEDE w bieżącym 
roku (ryc. 1).

Na pytanie, czy przeniesienie targów 
z Łodzi do Poznania było dobrym pomy-
słem, aż 68% respondentów stwierdziło, 
że nie. Tylko 8% uważało, że przeniesie-
nie imprezy to dobry pomysł! Aż 24% 
ankietowanych nie potrafiło udzielić na 
to pytanie jednoznacznej odpowiedzi 
(ryc. 2).

Rozkład odpowiedzi na kolejne 
pytanie jeszcze dobitniej potwierdza 
złożoność problemu. Zdaniem aż 49% 
ankietowanych targi CEDE stracą na 
przeniesieniu do Poznania, a zdaniem 
tylko 12% respondentów – zyskają. 
Ankietowani prognozują mniejszą 
liczbę odwiedzających targi w Pozna-
niu, zwracają uwagę na korzystniejsze 
położenie Łodzi (centrum kraju) oraz 

na sam klimat tego miasta, a także 
wskazują na tradycję oraz przywiąza-
nie wystawców i odwiedzających targi 
do dotychczasowego miejsca. Aż 39% 
respondentów nie potrafiło ocenić, 
czy targi CEDE stracą, czy zyskają po 
przenosinach (ryc. 3).

PUNKTY CZAS ZEBRAĆ

Październik 2008 r. to termin rozli-
czania się stomatologów z zebranych 
punktów edukacyjnych. Już samo 
zobowiązanie lekarzy do zdobywania 
punktów jest pomysłem budzącym kon-
trowersje i dyskusje. Zdaniem wielu 
wystarcza samo zobowiązanie do cią-
głego doskonalenia i samokształcenia 
się. Różne są: jakość, poziom i koszt 
szkoleń, za które otrzymać można jed-
nakową liczbę punktów edukacyjnych. 
Sam koszt zebrania kompletu punktów 
jest wysoki. Dopiero ostatnie miesiące 
przyniosły dyskusje o punktach edu-
kacyjnych, pojawiły się opracowania 
– wcześniej temat był prawie niezau-
ważany.

Prześledźmy, jak na pytania dotyczące 
tego tematu odpowiadali ankietowani. 

Zdobycie kompletu punktów zadekla-
rowało 9% respondentów. Posiadanie 
liczby punktów edukacyjnych między 
100 a 200 zadeklarowała niecała po-
łowa ankietowanych (41%), poniżej 
100 punktów natomiast jedna czwarta 
ankietowanych (26%). Aż 24% osób 
w ogóle nie zbiera punktów edukacyj-
nych – nie są do tego zobowiązani lub 
też sami zrezygnowali z ich zdobywania 
(ryc. 4).

Tylko 39% stomatologów ma zamiar 
zdobyć do końca okresu rozliczenio-
wego komplet punktów edukacyjnych, 
natomiast 28% nie ma takiego zamiaru. 
33% ankietowanych odpowiedziało na 
takie pytanie  „nie wiem” (ryc. 5).

Rok 2007 był dla branży rokiem 
udanym. Ten, który mamy, może być 
rokiem jeszcze bardziej pomyślnym 
i jednocześnie interesującym.   
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