
                                           PROTOKÓŁ 

 

z zebrania Zarządu Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, które odbyło się 

w Kielcach, w dniu 9 kwietnia 2021 r. 

 

 

Członkowie Zarządu spotkali się w Kielcach na zebraniu roboczym, poświęconym bieżącym 

sprawom Towarzystwa. Było to pierwsze, po tak długiej przerwie spotkanie. Z powodu 

pandemii i nakazu pozostania w domach, zaplanowane na styczeń zebranie nie mogło się 

odbyć, ale Członkowie Zarządu utrzymywali kontakt telefoniczny i mailowy. Telefonicznie 

podjęta również decyzję, o zmianie terminów zajęć Curriculum Endodontycznego. Zostały  

one przesunięte z marca na kwiecień. Również zaplanowane inne wydarzenia jak kongres 

Roots czy ESE zostały przełożone na rok następny. 

 

Podczas zebrania omówiono tegoroczną Edycję szkolenia endodontycznego. Mimo nadal 

trwającej pandemii, udało się utworzyć trzy grupy. W planach jest także czwarta grupa, 

zajęcia tej grupy miałyby rozpocząć się dopiero w lipcu.  

Wprowadzono pewne zmiany, z uwagi na pandemię, grupy nie są tak liczne jak w latach 

poprzednich, został skrócony blok poświęcony odbudowie, rozbudowano natomiast część 

praktyczną dotyczącą traumatologii. Dodano także dwie godziny do zajęć dodatkowych, a 

tym samym część wykładów z pierwszego bloku została przeniesiona na czwartek. Ta 

ostatnia zmiana została spowodowana względami organizacyjnymi, aby można było w 

zaplanowanym czasie zrealizować przewidziany materiał. Kwoty dotyczące szkolenia 

postanowiono pozostawić bez zmian. 

 

Niestety z powodu epidemii nie mógł odbyć się zaplanowany na marzec egzamin końcowy. 

Postanowiono, że zostanie on zorganizowany dopiero w czerwcu, podczas Zjazdu Członków 

Towarzystwa. Kolejny termin, jeśli będzie taka konieczność, zostanie zorganizowany  

we wrześniu br. Zjazd, już jedenasty!, został zaplanowany w dniach 3-6 czerwca br.,  

w Chlewiskach. Zdecydowano się na tą lokalizację, ponieważ pracownicy hotelu znają już 

nasze wymagania, w tych trudnych czasach pracują bezpiecznie i hotel jest na tyle mały, że 

nie będzie tam innych grup. Aby mieć pewność, że to spotkanie nie będzie stanowiło ogniska 

zakażeń koronawirusem, podjęto decyzję, że wszystkie osoby, które chcą przyjechać na Zjazd 

muszą być zaszczepione podwójną dawką szczepionki. Te same obostrzenia będą 

obowiązywać osoby przystępujące do egzaminu końcowego. Za tą decyzją przemawia fakt, że 

lekarze  

są szczepieni już od stycznia, dlatego nie powinno być problemów. Dzięki temu, można 

będzie uniknąć noszenia masek. Ta decyzja Członków Zarządu jest nieodwołalna. 

Rozmawiano także o samej organizacji wykładów. Postanowiono skrócić wykłady do jednego 

dnia i nie organizować Sesji Plakatowej, co za tym idzie, pobyt w hotelu będzie także krótszy. 

W pierwszym dniu postanowiono zorganizować egzamin końcowy i kolację uroczystą dla 

osób przystępujących do egzaminu. W drugim dniu, w godzinach popołudniowych 

zaplanowano Walne Zebranie Członków Towarzystwa połączone z wyborem nowych Władz 

Towarzystwa, w kolejny dzień będą odbywać się wykłady. Zgłosiło się troje wykładowców. Z 

uwagi  

na pandemię postanowiono ograniczyć czas spędzony na sali wykładowej. Tematy wykładów 

są jeszcze doprecyzowane. Ustalono obowiązujące kwoty za udział w Zjeździe, wyznaczono 

listę zaproszonych gości oraz skład Komisji Egzaminacyjnej. Postanowiono, pozostałe 

kwestie omawiać już telefonicznie bądź mailowo. Członkowie Zarządu spotkają się ponownie 

dopiero podczas Zjazdu, w czerwcu. 

 

 



 

 

 

Na zakończenie spotkania Zarząd podjął uchwały - o przyjęciu nowych Członków w poczet  

i o ustaniu członkostwa Członków z powodu rezygnacji i niepłacenia składek. Dodatkowo 

podjęto także uchwałę dotyczącą organizacji Zjazdu i egzaminu końcowego w dniu 3 czerwca 

br., podczas pandemii. 

 

 

 

 

 

 

             Prezes:                                                                                            Sekretarz: 

        Jerzy Zbożeń                                                                                  Sebastian Mazur  

 


