
SPRAWOZDANIE Z 19. KONGRESU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA 

ENDODONTYCZNEGO “Vienna calling”, Wiedeń  11- 14. 09. 2019 r. 

 

 

Co dwa lata wraz z końcem wakacji, w wybranej stolicy Europy, ma miejsce                  

jedno z największych wydarzeń stomatologicznych - Europejski  Kongres  Endodontyczny.  

 W tym roku w dniach 11 - 14 września, po raz dziewiętnasty, kongres  przyciągnął do 

Wiednia ponad 2000 uczestników. Polskę reprezentowało około 25 osób, głównie członków 

PTE 

 (Prezes dr Jerzy Zbożen). 

W dniu,  przed oficjalnym wieczornym otwarciem konferencji, odbyło się spotkanie 

Głównego Zarządu (General Assembly) ESE, któremu przewodniczył Prezydent Dag  Ørstavik, 

Prezydent Elekt Paul Dummer oraz pozostali członkowie  Zarządu jak również 

przedstawiciele krajów członkowskich (Country Representatives). Przedstawicielem z Polski  

była Prof. dr hab. Halina Pawlicka oraz osoba towarzsząca dr n. med. Agata Koprowicz. 

Podczas wielogodzinnego spotkania omawiane były sprawy organizacyjne, naukowe, 

szkoleniowe oraz finansowe. Nowymi członkami ESE zostali  Węgrzy  i Albańczycy.  W dniu 

tym uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w szkoleniach przedkongresowych (Pre 

congress courses) prowadzonych przez znanych  endodontów, między innymi  przez : Marco 

Versiani,  Martina Trope. Wieczorem odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia (Opening 

Ceremony)  i powitalne spotkanie (Welcome Reception). 

Stomatolodzy z całego świata przybyli do stolicy Mozarta, aby posłuchać wielu 

cenionych  wykładowców (Marcus Haapasalo, Gilberto Debelian, Vittorio Franco, Dag 

Orstavik, Francesco Mannoci, Till Dammaschke, Zvi Metzger, Elisabetta Cottii i inni). Dzięki 

bogatej ofercie wykładowej, każdy uczestnik mógł wybrać swój indywidualny program 

przedstawiany w siedmiu salach wykładowych, w nowoczesnym obiekcie w centrum miasta 

– Austria Center Vienna. 

Uczestnicy konferencji mogli wziąć aktywny udział w sesjach naukowych, prezentując 

wyniki własnych badań naukowych oraz klinicznych, podczas których niejednokrotnie 

rozwijały się długie i ciekawe dyskusje. W przerwach można było zapoznać się z ofertą 



handlową około 60 różnych wystawców.  Wieczorem zaś zaczerpnąć uroku muzyki klasycznej 

w murach neogotyckiego ratusza.  

Hasłem przewodnim konferencji była przyszłość stomatologii i antycypacja kierunku 

drogi rozwoju. W pierwszej części wykładów przeprowadzano obszerne podsumowania 

ostatnich badań naukowych. Dotyczyły one między innymi wykorzystania mikro- oraz nano-

CT do analizy morfometrycznej zębów oraz jej wpływu na przebieg leczenia kanałowego 

(Dag’a Ørstavik czy Ronalda Ordinola Zapata). Innego dnia omawiano aspekty chemo-

mechanicznego opracowania, poczynając od prezentacji zaawansowanych zagadnień 

metalurgicznych kończąc na mikrobiologiczno-chemicznych kwestiach. W tych zagadnieniach 

audytorium doceniło referat dr Tiny Rödig oraz dr Josette Camilleri.  Należy podkreślić, że 

dominująca większość wykładowców dzieliła się najnowszymi  doniesieniami z 

innowacyjnych, czasem pilotażowych projektów badawczych. Kończąc wykład wszyscy 

prelegenci przedstawiali bardzo interesujące koncepcje przyszłych badań, wyznaczających 

kierunek rozwoju stomatologii. Wśród nich był  projekt stworzenia indywidualnie 

dostosowanego do określonej  anatomii zębów, maszynowego systemu narzędzia 

kanałowego. Innym natomiast była koncepcja zastosowania  protokołu płukania, 

stworzonego na potrzeby jednostkowego przypadku klinicznego. Podczas wykładów były 

poruszane tematy dotyczące diagnozy, leczenia i rokowań skomplikowanych przypadków 

klinicznych, obejmujące między innymi resorpcje, zmiany zapalne zębów poddanych resekcji 

wierzchołka czy pionowe złamania korzeni zębów. Profesor Zvi Metzger przestrzegał przed 

powszechnym błędem lekarzy dentystów, którzy w wyniku późnej diagnostyki pionowych 

pęknięć korzeni zębów, tzw. VRF (vertical root fracture),  na etapie zaawansowanego zaniku 

kości, prowadzą do ograniczeń dalszego postępowania implantologiczno-protetycznego. 

 Podczas trwania całego kongresu, zarówno w obszarze wykładów klinicznych oraz 

naukowo-badawczych podkreślano wielokrotnie znaczenie zachowania wysokich 

standardów nauczania w uniwersyteckich ośrodkach, jak również w międzynarodowych czy 

krajowych centrach specjalizacyjnych (organizowanych np. przez krajowe towarzystwa 

endodontyczne).  

Biorąc udział w tegorocznym 19th ESE Bennial Congress – Vienna nie dało się nie 

wrócić bardziej zmotywowanym i zainspirowanym do dalszego rozwoju w dziedzinie leczenia 

endodontycznego. 



 Kolejny 20. Kongres Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego odbędzie się w 

2021 roku w Helsinkach. Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów. 

 

                                                                                            Halina Pawlicka i Agata Koprowicz 


