Sprawozdanie ze
Światowego Parlamentu Stomatologicznego
Światowej Federacji Dentystycznej (FDI)
Hongkong, 26 – 31 sierpnia 2012 r.

Światowa Federacja Dentystyczna (World Dental Federation, FDI) jest najstarszą i
największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200
krajowych organizacji stomatologicznych. Założona została w Paryżu w 1900 roku
pod francuską nazwą Federation Dentaire Internationale, od której pochodzi do
dzisiaj stosowany skrót FDI.
W FDI Naczelna Izba Lekarska współtworzy wraz z Polskim Towarzystwem
Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy, stanowiący wspólną reprezentację
polskich stomatologów w strukturach FDI. Umowa w sprawie utworzenia Polskiego
Komitetu Krajowego określa wzajemne relacje i liczbę delegatów proporcjonalną do
liczby członków (łącznie 6 delegatów, z tego 4 z prawem do głosowania). NIL jest
uprawniona do delegowania 4 przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne FDI (trzech z
prawem do głosowania), które odbywa się 1 raz do roku w ramach corocznego
Kongresu FDI, a PTS 2 przedstawicieli, w tym 1 z prawem do głosowania.
Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym zawodu lekarzy stomatologów
organizowanym przez FDI jest Światowy Parlament Stomatologiczny FDI (FDI World
Dental Parliament), który tradycyjnie odbywa się wraz z Corocznym Światowym
Kongresem Dentystycznym FDI (FDI Annual World Dental Congress, AWDC).
W ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbywają się m. in. 2
sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI, Sesje Otwarte, spotkania Stałych Komitetów
FDI, spotkanie tzw. National Liaison Officers, posiedzenie Zarządu i Sesja Plenarna
Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI), jak również posiedzenia Grup
Roboczych ERO-FDI. Towarzyszący Parlamentowi Kongres obejmuje część
naukową połączoną z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.
Hasłem określającym podstawowe cele FDI jest „Prowadzić świat do optymalnego
zdrowia jamy ustnej” (Leading the world to optimal oral health).
.
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W roku 2012 Światowy Parlament Stomatologiczny FDI, któremu towarzyszył
Coroczny Światowy Kongres Dentystycznym FDI, odbył się w dniach 26 – 31 sierpnia
w Hongkongu. W tym roku był to jubileuszowy 100. już Parlament i Kongres FDI.
Miejscem obrad Parlamentu oraz Kongresu było centrum kongresowe Hong Kong
Convention & Exhibition Centre.
Na Światowym Parlamencie Stomatologicznym FDI w Hongkongu NIL
reprezentowała delegacja w składzie:
- dr Anna Lella, Wiceprezes NRL, Przewodnicząca KS NRL, Sekretarz Generalny
Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI ),
- dr Anna Śpiałek, członek Zespołu ds. Współpracy Zagranicznej NRL,
- r. pr. Marek Szewczyński z biura NIL.
W niedzielę, 26 sierpnia, pierwotnie zaplanowano było Otwarte Forum nr 1 (Open
Forum 1), podczas której tradycyjnie odbywa się dyskusja nt. projektów stanowisk,
które mają zostać poddane pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego, oraz
poruszane są inne aktualne sprawy. W bieżącym roku jednak przez rozpoczęciem
spotkań zmieniono ich harmonogram (przesunięcie o 1 dzień). W tej sytuacji delegaci
spotykali się nieformalnie w ciągu dnia oraz na wieczornym spotkaniu
zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Dentystyczne.
Delegacja NIL spotykała się w szczególności z delegatami z innych państw
europejskich m.in. omawiając projekt stanowiska ERO w sprawie roli techników
dentystycznych w udzielaniu opieki stomatologicznej i namawiając do jego przyjęcia.
W poniedziałek, 27 września, odbyło się Otwarte Forum nr 1, podczas którego
zaprezentowano i dyskutowano nt. projektów stanowisk (FDI Policy Statements),
które zostaną poddane pod głosowanie Zgromadzenia Ogólnego B.
Projekt stanowiska w sprawie klasyfikacji zmian próchnicowych powierzchni zęba
oraz systemów postępowania z próchnicą (Classification of Caries Lesions of Tooth
Surfaces and Caries Management Systems), opracowany i zgłoszony przez Komitet
Naukowy FDI, podkreśla, że próchnica jest ogólnoświatowym schorzeniem jamy
ustnej i postępowanie z nią powinno być oparte na aktualnej wiedzy nt. procesu
chorobowego, jego etiologii, zapobieganiu i kontroli; promocja zdrowia jest
powiązana z kontrolą próchnicy; oryginalna klasyfikacja próchnicy autorstwa GV
Black powstała na początku XX wieku i nadal jest szeroko stosowana przez lekarzy.
Oceniając obecną sytuację FDI rekomenduje:
opracowanie i przyjęcie klasyfikacji zmian próchnicowych i odrębnego systemu
postępowania z próchnicą, obejmującego ocenę ryzyka i prewencję,
umożliwiających opisanie i udokumentowanie próchnicy na poziomie tak populacji
jak i jednostki;
aby taka klasyfikacja i system postępowania były stosowane jako podstawa
przekazywania informacji i edukowania pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i
władz nt. zapobiegania, kontroli i postępowania z próchnicą;
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aby klasyfikacja i system postępowania stanowiły ramy do opracowania właściwej
polityki zdrowotnej, planowania decyzji oraz odpowiedniego, skutecznego
finansowo wdrażania planowanego postępowania;
opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu nadzoru, prowadzenia
dokumentacji oraz wspomagającego systemu informatycznego;
aby priorytetem stało się prowadzenie badań naukowych w celu udoskonalania i
wdrażania systemów.
Projekt stanowiska w sprawie chorób niezakaźnych (Noncommunicable Diseases),
także opracowany i zgłoszony przez Komitet Nauki FDI, to obszerny dokument
podkreślający, że choroby niezakaźne takie jak nowotwory, choroby układu krążenia,
cukrzyca i przewlekłe schorzenia płuc są obecnie przyczyną zgonów na świecie.
Czynniki ryzyka tych chorób są także czynnikami chorób jamy ustnej. FDI oraz
krajowe organizacje stomatologiczne podejmą działania m.in. w celu uświadomienia
społeczeństwa nt. chorób jamy ustnej, ich związków z innymi chorobami.
W projekcie nowelizacji stanowiska w sprawie Światowego Dnia Zdrowia Jamy
Ustnej (World Oral Health Day) zaproponowano zmianę daty tego wydarzenia – z 12
września na termin marcowy. Dr Arif Alvi z Pakistanu, przypominając uchwałę z 2007
r. ustanawiającą Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. FDI co roku proponuje
ogólne motto, które może być dopasowywane i wykorzystywane zgodnie z lokalnymi
potrzebami. Dr Alvi zwrócił się z wnioskiem o ponowne zastanowienie się nad datą
tego wydarzenia, proponując, aby odbywało się to w marcu – w ten sposób nie
będzie kolizji z Parlamentem i Kongresem FDI i organizacje krajowe będą się mogły
w większym stopniu skupić na obchodzeniu tego Dnia.
We wtorek, 28 sierpnia, odbyła się pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego FDI,
tzw. Zgromadzenie Ogólne A (General Assembly A).
Zebranych powitał przedstawiciel Stowarzyszenia Stomatologicznego Hongkongu,
krajowego organizatora tegorocznego Parlamentu i Kongresu.
Po powitaniu zgromadzonych, ustalenia quorum, ogłoszeniach, komunikatach,
przyjęto protokół Zgromadzenia Ogólnego z 2011 r., a także porządek obrad.
Zgromadzeni zatwierdzili zaproponowany przez Zarząd FDI skład Komitetu
Zjazdowego ds. Budżetu (Budget Reference Committee).
Jako pierwszy zabrał głos Prezydent FDI, Orlando Monteiro da Silva z Portugalii,
który przedstawił swoją działalność w okresie ostatniego roku. Podkreślił znaczenie
FDI w świecie, na wszystkich wizytach, które odbył, był serdecznie witany.
Wskazał, że w okresie od poprzedniego Zgromadzenia Ogólnego podjęto szereg
działań w celu zwiększenia przejrzystości działań FDI, czego domagało się wówczas
wielu delegatów.
Dr da Silva, odniósł się także do pisma Koreańskiego Stowarzyszenia
Stomatologicznego dot. decyzji w sprawie zmiany lokalizacji kolejnego Kongresu w
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roku 2013 (z Seulu na Stambuł), wyjaśniając, że zmiana była podyktowana
obiektywnymi okolicznościami, które zmusiły Radę FDI do podjęcia takiej decyzji.
Dyrektor Wykonawczy FDI, Jean-Luc Eiselé, przedstawił sprawozdanie z działalności
biura FDI. W pierwszej kolejności zajmowano się opracowaniem realistycznego,
zbilansowanego budżetu.
Skarbnik FDI, przedstawiła Raport grupy roboczej ds. organizacji Kongresu.
Wyjaśniła, że wyraźnie dostrzeżono konieczność zmiany dotychczasowego modelu
organizacji kongresu. W latach 2013 – 2015 zastosowany będzie przejściowy model
franczyzy – organizator krajowy Kongresu będzie wnosił na rzecz FDI opłatę
franczyzową i będzie we własnym zakresie pokrywał wszystkie koszty związane z
organizacją. Z tego tytułu będzie uzyskiwał na swoją rzecz wszystkie przychody z
Kongresu.
Dr Patrick Hescot z Francji, członek Zarządu FDI, dodał, że ważne jest stworzenie w
ramach światowego Parlamentu Stomatologicznego ważnego spotkania o
charakterze politycznym – przedsięwzięcia o charakterze naukowym są liczne w
poszczególnych państwach i, licząc na sukces, trudno się opierać wyłącznie na nich.
W części poświęconej raportom nt. osiągania celów FDI o charakterze
charytatywnym (takie projekty jak „Live Learn Laugh”, „Global Caries Initiative”,
„Noncommunicable Diseases”), prof. Dennis Bourjeois z Francji omówił ostatnie
działania w ramach projektu Live Learn Laugh – jest to projekt realizowany od 2005 r.
w partnerstwie z Unilever, mający na celu m.in. promowanie mycia zębów pastą z
fluroem dwa razy dziennie; w projekt jest zaangażowanych 38 organizacji
stomatologicznych z 27 państw.
W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego A odbyła się pierwsza sesja Światowego
Forum Zdrowia Jamy Ustnej, którą była dyskusja panelowa nt. opracowanego przez
Zespół Roboczy FDI dokumentu Wizja roku 2020 (Vision 2020) i jego wdrażania.
Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej to nowa inicjatywa FDI – w zamierzeniu ma
być corocznym spotkaniem odbywającym się w ramach Światowego Parlamentu
Stomatologicznego, poświęconym panelowej dyskusji nt. dotyczące globalnych
zagadnień związanych ze stanem zdrowia jamy ustnej i opieki stomatologicznej na
świecie. W panelach mają uczestniczyć zarówno lekarze różnych specjalności, jak i
przedstawiciele przemysłu oraz władz.
Sesji przewodniczył i wygłosił wstępne przemówienie dr Micheal Glick z USA,
Przewodniczący Zespołu ds. opracowania dokumentu Wizja roku 2020. Następnie
głos zabrała reprezentująca WHO, pani Erica Wheeler, zajmująca się sprawami dot.
pracowników ochrony zdrowia.
W dyskusji panelowej wzięli udział przedstawiciele organizacji stomatologicznych (z
Kanady, Kenii) oraz przedstawiciele firm, m.in. Unilever.
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W środę, 29 sierpnia, odbyły się 2 i 3 sesja Światowego Forum Zdrowia Jamy
Ustnej.
Podczas Otwartego Forum nr 2 w krótkich wystąpieniach zaprezentowali się
kandydaci do Komitetów FDI. Następnie omawiano sprawy finansowe .
Po południu, podczas Otwartego Forum nr 3 omawiano dokument Wizja roku 2020.
Poruszana była także sprawa wniosku o przyjęcie w poczet członków FDI
brazylijskiej organizacji ABCD.
Dr A. Lella uczestniczyła w tym czasie w posiedzeniu Zarządu ERO (ERO Board), a
dr A. Śpiałek w spotkaniu Grupy Roboczej ERO ds. Integracji.
Wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Kongresu. W pierwszej,
oficjalnej części, zgromadzeni wysłuchali przemówień m.in. Prezydenta i Dyrektora
Generalnego FDI, przewodniczącego Lokalnego Komitetu Organizacyjnego
Kongresu, Prezesa Stowarzyszenia Stomatologicznego Hongkongu Szefa Rządu
Hongkongu oraz Dyrektora Generalnego WHO.
Minister Zdrowia Meksyku, prof. Zhu Chen, został uhonorowany przez FDI Światową
Nagrodą Uznania w zakresie Zdrowia Jamy Ustnej (World Oral Health Recognition
Award). Jest to odznaczenie ustanowione z okazji 100. jubileuszu Kongresu FDI,
któym honorowany jest przedstawiciel władz publicznych lub organizacji
charytatywnych, który swoją działalnością przyczynił się znacząco do poprawy
zdrowia jamy ustnej. Prof. Chen, jak podkreślił Prezydent FDI, ma olbrzymi wkład w
rozwój zawodu lekarza stomatologa w oraz podejmowanie działań prewencyjnych
Chinach.
Następnie miało miejsce tradycyjne odczytanie nazw wszystkich państw, z których
pochodzą organizacje członkowskie FDI, podczas której obecni na uroczystości
delegaci i inni przedstawiciele poszczególnych państw maja możliwość
zaprezentowania się i pozdrowienia pozostałych uczestników. W końcowej części
ceremonii otwarcia zaprezentowane zostało krótkie widowisko taneczne oparte na
kulturze Chin.
W czwartek, 30 sierpnia, odbyła się jesienna Sesja Plenarna ERO-FDI, którego
przebieg jest szczegółowe przedstawiony w odrębnym sprawozdaniu.
W piątek, 31 sierpnia, odbyła się druga sesja Zgromadzenia Ogólnego FDI, tzw.
Zgromadzenie Ogólne B (General Assembly B).
W tym dniu dołączyła delegacja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego –
Wiceprezydent PTS, prof. Honorata Shaw, oraz dr Aneta Wieczorek.
Głosowaniu przyjęte zostały w głosowaniu 3 stanowiska, o których była mowa na
Otwartym Forum nr 1 w dniu 27 sierpnia.
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Skarbnik FDI przedstawiła uaktualnione sprawozdanie finansowe. Tegoroczny
Kongres jest według aktualnych danych neutralny finansowo. składki członkowskie
nie będą użyte do pokrycia strat z poprzedniego Kongresu. Budżet na rok 2013
zakłada zysk w wysokości 621 000 EUR, 85% zakładanych przychodów jest już
zagwarantowane. Do końca 2014 r. sytuacja finansowa FDi będzie ponownie
stabilna. Budżet na rok 2013 został przyjęty.
Przyjęty został raport Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu (Budget Reference
Committee) z zaleceniami dla Zarządu FDI.
Następnie odbyły się wybory członków Zarządu oraz Komitetów FDI: w tym roku
Zgromadzenie Ogólne wybierało 1 członka Zarządu FDI (przedstawiciela Ameryki
Płd.), 1 członka Komitetu ds. Komunikacji i Wsparcia Członków (dodatkowo 2
członków wybierał Zarząd FDI), 2 członków Komitetu ds. Praktyki LekarskoDentystycznej (dodatkowo 1 członka wybierał Zarząd FDI), 2 członków Komitetu
Nauki (dodatkowo 1 członka wybierał Zarząd FDI) oraz 2 członków Komitetu Zdrowia
Publicznego - dawniej działającego pod nazwą Komitetu ds. Rozwoju Stomatologii i
Promocji Zdrowia (dodatkowo 2 członków wybierał Zarząd FDI).
Zgromadzenie Ogólne FDI wybrało następujące osoby:
Członek Zarządu FDI:
Dr Alvaro Roada Villalba – Urugwaj
Członek Komitetu ds. Komunikacji i Wsparcia Członków:
Prof Nikolai Sharkov – Bułgaria
Członkowie Komitetu ds. Praktyki Lekarsko-Dentystycznej:
Prof. Dr Bedros Yavru-Sakuk – Armenia
Dr Ward van Dijk - Holandia
Członkowie Komitetu Nauki:
Prof. Georg Meyer – Niemcy
Dr Ira Lamster - USA
Członkowie Komitetu Zdrowia Publicznego:
Dr Edoardo Cavallè – Włochy
Dr Kevin Hardwick – USA.
Następnego dnia Zarząd FDI dokonał uzupełniających wyborów, w rezultacie których
wybrano:
Członkowie Komitetu ds. Komunikacji i Wsparcia Członków:
Dr Duygu Ilhan – Turcja
Dr SM Balaji - Seszele
Członeke Komitetu ds. Praktyki Lekarsko-Dentystycznej:
Dr Armando Hernandez Ramirez – Meksyk
Członek Komitetu Nauki:
Prof Maida Ganibegovic – Bośnia i Hercegowina
Członkowie Komitetu Zdrowia Publicznego:
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Dr Fadil Elamin – Sudan
Dr Paulo Melo – Portugalia.
Pomiędzy 29 sierpnia a 1 września Światowemu Parlamentowi Stomatologicznemu
towarzyszył Doroczny Światowy Kongres Dentystyczny z bogatym programem
naukowym oraz wystawą dentystyczną. Sesje naukowe obejmowały wszystkie
dziedziny stomatologii, a na kilkudziesięciu stoiskach wystawowych zaprezentowano
materiały, sprzęt stomatologiczny, a także bogatą literaturę naukową. Jednakże
napięty harmonogram spotkań podczas Parlamentu uniemożliwia delegatom
korzystanie z równolegle odbywającego się Kongresu. W tej sytuacji delegaci NIL nie
dokonują rejestracji na Kongres, która jest odpłatna.

Sporządzili:
Anna Lella, Anna Śpiałek, Marek Szewczyński.
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