
 
„MAGAZYN STOMATOLOGICZNY” WRAZ Z 

ORGANIZATORAMI KONFERENCJI I LOVE ENDO 

OGŁASZAJĄ OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA OPIS 

PRZYPADKU LECZENIA KANAŁOWEGO 
 

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich praktykujących  

lekarzy stomatologów. 

 

ZGŁOSZONY DO KONKURSU OPIS PRZYPADKU POWINIEN UWZGLĘDNIAĆ:  

 

1. Rozpoznanie (wiek pacjenta, objawy, diagnozę oraz inne informacje, jeżeli są istotne 

dla wyboru metody leczenia, np. choroby ogólne, choroby odogniskowe itp.) 

2. Procedurę leczniczą (przebieg leczenia, wykorzystane narzędzia i materiały oraz 

techniki wypełniania kanałów, a jeżeli leczenie odbywało się w trakcie więcej niż jednej 

wizyty – opis zastosowanego opatrunku tymczasowego i czasowego zamknięcia 

dostępu do jamy zęba 

3. Uzyskany efekt 

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:  

zdjęcia RTG zębowe wykonane przed zabiegiem i po zakończeniu leczenia. 

 

ELEMENTY OBOWIĄZKOWE  OPISU: 

 Nazwisko i imię wraz z afiliacją autora i danymi do kontaktu 

 Tytuł pracy 

 Krótki wstęp 

 Opis przypadku/przypadków 

 Podsumowanie 

 Opcjonalnie – piśmiennictwo (maks. do 12 pozycji) 

 

Każda rycina powinna być opisana i zacytowana w odpowiednim miejscu w tekście. Podając 

materiał/instrument należy podać producenta. Praca powinna być przygotowana w Wordzie 

(nie w programie PowerPoint).  



 

Prace należy wysłać na adres e-mail: mpyzik@czelej.com.pl z zaznaczeniem w tytule 

wiadomości „I LOVE ENDO”. 

Opcjonalnie (nieobowiązkowo) 

W celu zobrazowania przebiegu leczenia zachęcamy do przygotowania dokumentacji 

fotograficznej (np. zdjęcia z mikroskopu, zdjęcia śródzabiegowe) oraz wideo (filmy).  

 

NAGRODY:  

Miejsce I Łączna wartość nagrody: 15 337 zł. 

Miejsce II Łączna wartość nagrody: 7 586 zł.  

Miejsce III Łączna wartość nagrody: 4 936 zł.  

 

Termin zgłoszenia pracy do:    30 KWIETNIA 2020  

 

Prace prosimy kierować na adres redaktorki „Magazynu Stomatologicznego”:  

Małgorzata Pyzik-Turska 

e-mail: mpyzik@czelej.com.pl 

tel. kom.: +48 533 365 603 

tel.: 81 446 98 11 wew. 36 
 

WYTYCZNE TECHNICZNE:  

 artykuł: tekst w Wordzie,  

 zdjęcia w formacie jpg (rozdzielczość min. 300 DPI), jako oddzielne pliki (nie w 

tekście pracy) 

 wymiar podstawy zdjęcia: 11 cm 

 zdjęcia ponumerowane + opisy do zdjęć 

 dokumentacja w postaci filmu: w MP4  

 

REGULAMIN: 
1. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez 

niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa 

majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs (druk 

oświadczenie autora) 

2. Nadesłane prace zostaną ocenione przez grono niezależnych recenzentów. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i nagrodzone podczas pierwszego dnia Konferencji 

I LOVE ENDO w 26 czerwca 2020 r. 

4. Wszystkie prace nagodzone zostaną wydrukowane na łamach Magazynu 

Stomatologicznego w temacie „Ogólnopolski konkurs na opis przypadku leczenia 

kanałowego”  

mailto:%20mpyzik@czelej.com.pl


5. Autorzy prac zgłoszonych do konkursu wyrażają automatycznie zgodę na jej druk. 

6. Autor I nagrodzonej pracy zostanie zaproszony do zaprezentowania swojego przypadku 

podczas Konferencji I LOVE ENDO w dniu 26 czerwca 2020 r. 

7. Od wygranej powyżej 760 zł zwycięzca prowadzący własną działalność gospodarcza 

odprowadza 10% podatku we własnym zakresie.  

8. W innym przypadku szczegóły prosimy ustalić z organizatorem. 

 

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane 
Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. 

 

 

SPONSORZY: 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NAGRODACH: 

 

I miejsce  

Wartość nagród – 15 337 zł. 

POLDENT  

wartość nagrody: 11257 zł 

 Udział w autorskim cyklu szkoleń „Endoakademia” dra Sławomira Gabrysia (4 

stopnie zaawansowania), które odbędą się w sali fantomowej w Łodzi w dniach 23-

24.10.2020 oraz 27-28.11.2020 – 4340 zł 

 Najnowsza kątnica endodontyczna Endostar Provider 6500 zł 

 Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3 

AZURE Basic, Small, Big 417 zł 

KURARAY 

wartość nagrody: 1740 zł 

Zestaw Clearfil Majesty ES-2 Pro Kit – wartość 1740 zł 

Nowoczesny kompozyt nanohybrydowy. Wysokoestetyczny, wytrzymały i plastyczny. 

Pozwala w bezproblemowy sposób wykonać trwałe i naturalnie wyglądające wypełnienia w 

odcinku przednim, jak i bocznym. Zaawansowane technologie użyte do produkcji tego 

materiału dają gwarancję długiej żywotności materiału, w niezmienionej formie.  

SEPTODONT 

wartość nagrody: 1090 zł 

 bezpłatny udział /wejściówka na kurs medyczny Tu nie boli  

 (daty kursu do wyboru : 19-20 września 2020 lub 21-22 listopada 2020) 

 opakowanie bezpiecznego systemu do iniekcji USP XL   

 

CHEMA ELEKTROMET 

wartość nagrody: 750 zł 

 „koszyk” produktów w tym 

Gluxodent, Gutap, Gutap Orange, Kwas Cytrynowy Plus, Pulpogel, Wapnia 

Wodorotlenek, Canal-Dry, Alustin, Chema Polish I, Chema Polish II, Cynku Tlenek 

Szybkowiążący, Eugenol, Hemostat, Jodoform, Wytrawiacz, Haxyl, Plastidentin, 

Gluxogel, Endoxal, Endosal, Endocream, Chloran Plus 3%, Chloran Plus 6%, 

Chemaseal, Biopulp, Apex pasta 

 

WYDAWNICTWO CZELEJ 

Bon wartości 500 zł do wybrania w wydawnictwie Czelej do końca 2020 roku  

 

 

 



 

II miejsce  

 

Wartość nagród  7 586 zł.  

POLDENT  

wartości: 5717 zł 

 Udział w autorskim szkoleniu „Stomatologia awaryjna„ dr Katarzyny Brus-Sawczuk, które odbędzie się 

w sali fantomowej WH w Warszawie w dniu 19.09.2020   1600 zł  

 Najnowszy apex locator Endostar Navigator      3700 zł 

 Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów firmy Endostar E3 AZURE Basic, 

Small, Big         417 zł 

KURARAY 

wartość nagrody: 579 zł 

Panavia V5 Introduction Kit  

Cement kompozytowy, dualnie wiążący, posiadający legendarne siły łączenia i stabilność    koloru. 

Najmocniejszy i najbardziej estetyczny z cementów adhezyjnych. Idealny do licówek. Doskonały do 

każdego typu prac adhezyjnych.  

SEPTODONT 

wartość nagrody: – 440 zł 

materiał Biodentine 5kaps. + plecak marki Samsonite + notatnik  

CHEMA ELEKTROMET 

wartość nagrody: 500 zł: 

koszyk” produktów w nim 

Gluxodent, Gutap Orange, Kwas Cytrynowy Plus, Pulpogel, Canal-Dry, Eugenol, Haxyl, Gluxogel, Endoxal, 

Endosal, Endogel, Endocream, Chloran Plus 3%, Chloran Plus 6%, Chemaseal, Biopulp, Apex pasta. 

WYDAWNICTWO CZELEJ 

Bon wartości 350 zł do wybrania w wydawnictwie Czelej do końca 2020 roku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III miejsce  

 

Wartość nagród – 4 936 zł.  

POLDENT  

wartości:  3806 zł 

 Bezpłatny udział w drugiej edycji konferencji I LOVE ENDO (pełny pakiet) 2299 zł 

 Zestaw koferdamu Endostar EASYdam Kit 1090 zł 

 Najnowszy system do mechanicznego opracowywania kanałów Endostar E3 AZURE Basic, Small, Big 

417 zł 

KURARAY 

wartość nagrody: 390 zł 

 

Uniwersalny, łatwy i szybki w aplikacji bond jednosekwencyjny. Nie wymaga wcierania. Zapewnia 

przewidywalne i trwałe rezultaty. Do zastosowania we wszystkich technikach wytrawiania: całkowitego, 

selektywnego i technice samowytrawiającej. Możliwy do zastosowania jako primer do ceramiki. Zawiera fluor i 

silan. Wysoka stabilność i tolerancja wilgoci dzięki Rapid Bond Technologii. 

SEPTODONT  

wartość nagrody: 140 zł 

opakowanie bezpiecznego systemu do iniekcji USP XL  + certyfikowane przeszkolenie z zakresu poprawnego 

użytkowania, przeprowadzone przez przedstawiciela naszej firmy na terenie dowolnie wskazanej praktyki 

lekarskiej 

CHEMA ELEKTROMET 

wartość nagrody: 350 zł: 

koszyk” produktów w nim 

Gluxodent, Gutap Orange, Eugenol, Gluxogel, Endoxal, Endosal, Endocream, Chloran Plus 3%, Chloran Plus 

6%, Chemaseal,  Apex pasta. 

WYDAWNICTWO CZELEJ 

Bon wartości 250 zł do wybrania w wydawnictwie Czelej do końca 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 


