DEKLARACJA STAMBULSKA
Zdrowie jamy ustnej a zdrowie ogólne: wezwanie do wspólnego działania
Podczas 101. Światowego Kongresu Stomatologicznego Światowej Federacji
Dentystycznej (FDI) w Stambule w Turcji, odbywającego się w dniach 28 – 31
sierpnia 2013 r., Zgromadzenie Ogólne FDI przyjęło następującą deklarację:
Zdecydowanie broniąc zdrowia jamy ustnej jako podstawowego prawa człowieka i
jako integralnego elementu ogólnego stanu zdrowia i dobrostanu oraz:
zważywszy, że
próchnica oraz choroby przyzębia są jednymi z najbardziej powszechnych i
ważnych globalnych obciążeń zdrowotnych (próchnica i choroby przyzębia
dotykają ponad 90% światowej populacji), a nowotwory jamy ustnej są na
ósmym miejscu wśród najczęściej występujących nowotworów, stanowiąc na
całym świecie przyczynę 400 000 – 700 000 zgonów rocznie;
dowody naukowe wskazują na istotny związek pomiędzy chorobami jamy
ustnej a chorobami i zaburzeniami ogólnoustrojowymi; choroby niezakaźne,
jak cukrzyca, nowotwory, choroby układu krążenia, choroby układu
oddechowego i choroby jamy ustnej, mają wspólne czynniki ryzyka, do których
należą niewłaściwe odżywianie się, konsumpcja tytoniu oraz nadmierne
spożycie alkoholu; zasadnicze znaczenie ma w związku z tym przyjęcie
multidyscyplinarnego podejścia i dalsza poprawa współpracy pomiędzy
lekarzami dentystami, lekarzami oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia;
14 milionów osób rocznie umiera z powodu chorób niezakaźnych, a 86%
przedwczesnych zgonów występuje w krajach rozwijających się; lekarze
dentyści, oprócz promowania zdrowia jamy ustnej i podkreślania jego
znaczenia, są zobowiązani do większej odpowiedzialności w działaniach
przyczyniających się do poprawy ogólnego stanu zdrowia, jakości życia i
dobrego samopoczucia poszczególnych pacjentów oraz ogółu społeczeństwa;
zgodnie z założeniami dokumentu FDI „Wizja 2020” lekarze dentyści są gotowi
wspierać Plan Działania Światowej Organizacji Zdrowia w Zakresie Chorób
Niezakaźnych na lata 2013 – 2020 i odgrywać kluczową rolę w osiągnięciu
założonych w nim celów,
wzywa się
FDI oraz jej organizacje członkowskie do promowania i wspierania szerszej
roli lekarzy dentystów i podkreślania, że istnieje potrzeba, aby lekarze dentyści
przedefiniowali swoją rolę i zadania zawodowe w celu poprawy ogólnego
zdrowia i dobrobytu społeczności, której służą;
a także
krajowych, regionalnych i światowych liderów ochrony zdrowia, aby uznali
zdrowie jamy ustnej za istotny element zdrowia ogólnego i promowali wspólne,
oparte na współpracy interdyscyplinarnej podejście do realizowania polityki
zdrowotnej na szczeblu globalnym i krajowym.
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