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Sprawozdanie ze  

Światowego Parlamentu Stomatologicznego 

Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) 

 

Bangkok, 19 – 25 września 2015 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 równolegle z Dorocznym 

Kongresem 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,  

który tradycyjnie odbywa się wraz z Dorocznym Światowym Kongresem 

Dentystycznym FDI. W ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI 

odbywają się :  

 2 sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI,  

 3 sesje Otwartego Forum,  

 spotkania Stałych Komitetów FDI, sekcji i innych zespołów,  

 spotkanie tzw. Oficerów Łącznikowych,  

 posiedzenie Zarządu Głównego FDI, posiedzenia Zarządów i sesje 

plenarne 5 organizacji regionalnych, miedzy innymi Europejskiej 

Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI), jak również posiedzenia Grup 

Roboczych ERO-FDI, 

 Światowe Forum Kobiet Dentystów. 
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Od 2012 r. w programie znajduje się także otwarty panel dyskusyjny pod nazwą  

Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej, w ramach, którego przedstawiciele różnych 

grup związanych z ochroną zdrowia jamy ustnej (lekarze dentyści, lekarze innych 

specjalności, przedstawiciele władz, producenci, naukowcy) wymieniają poglądy nt. 

sytuacji zdrowotnej i działań, jakie należy podejmować w przyszłości.  

Odbywający się równolegle z Parlamentem Stomatologicznym   Kongres FDI  

obejmuje część naukową połączoną z wystawą sprzętu i materiałów 

stomatologicznych. 

  

Hasłem określającym podstawowe cele FDI jest: 

„Promowanie optymalnego zdrowia jamy ustnej i ogólnego dla wszystkich ludzi”. 

 

 

W bieżącym roku Światowy Parlament Stomatologiczny FDI odbył się w dniach 19 – 

26 września w Bangkoku. Miejscem obrad Parlamentu oraz Kongresu było centrum 

kongresowe Thailand International Trade&Exibition Center (BITEC). 

  

NIL na Światowym Parlamencie Stomatologicznym FDI w Bangkoku reprezentowała 

delegacja w składzie: 

- dr Anna Lella, Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL, 

Prezydent Elekt Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji 

Dentystycznej (ERO-FDI ),  

- dr Anna Śpiałek, członek Komisji ds. Współpracy Zagranicznej NRL, 

- dr Halina Borgiel-Marek, sekretarz Komisji ds. Współpracy Zagranicznej NRL. 

Ponadto, z ramienia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, współtworzącego z  

NIL Polski Komitet Krajowy FDI, prof. Bartłomiej Loster, prof. Honorata Shaw, prof. 

Marzena Dominiak. Poza tym PTS delegował dodatkowe osoby do udziału w 

kongresie i działaniach promocyjnych przyszłorocznego kongresy FDI w Poznaniu. 

 

W ramach tegorocznego Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbyły się 

wszystkie posiedzenia robocze wg stałego schematu. 

 

Sobota, 19 września. 

 

Odbyło się pierwsze z trzech Otwartych Forum dyskusyjnych. Jest to platforma 

komunikacji między zarządem FDI a organizacjami członkowskimi. Na Forum 

składane są wyjaśnienia do wniosków i zapytań przedłożonych wcześniej w formie 

pisemnej przez organizacje członkowskie. Poruszane są sprawy bieżące, m.in. 

finansowe. Dyskutuje się również na temat projektów stanowisk FDI. W tym roku 

zgłoszono 9 projektów, opracowanych przez Komitet Naukowy FDI. Głosowanie nad 

przyjęciem tych stanowisk odbyło się na Zgromadzeniu Ogólnym B. Forum to 
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również czas na prezentacje kandydatów biorących udział w wyborach do władz, 

komitetów i zespołów. 

W godzinach popołudniowych odbyło się, organizowane po raz drugi, spotkanie 

informacyjne, adresowane głównie do nowych delegatów, podczas którego 

Marszałek Zgromadzenia Ogólnego FDI zaznajomił zebranych z regulaminem i 

procedurami działania w trakcie obrad Parlamentu takimi jak: oficjalne spotkania 

zarządu i komitetów oraz procedurą głosowania. 

 

Niedziela, 20 września. 

 

Pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego FDI.  

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem FDI, ustala politykę, plany 

strategiczne, misje oraz cele i monitoruje postępy w ich realizacji. Zbiera się raz w 

roku, zatwierdza roczny budżet, przyjmuje raporty i podejmuje niezbędne działania 

wynikające z raportów, przyjmuje nowych członków, wybiera władze i członków 

komitetów oraz marszałka, przyznaje honorowe członkostwo, wyróżnienia i 

zatwierdza wpisy na listę zasłużonych. 

Zebranych powitał Marszałek Zgromadzenia Ogólnego, dr Gerhard Seeberger (były 

prezydent ERO) wybrany na tę funkcję na poprzednim zgromadzeniu Parlamentu. 

Następnie zabrała głos Prezydent FDI, dr Tin Chun Wong witając wszystkich bardzo 

serdecznie na kolejnym posiedzeniu Światowego Parlamentu Stomatologicznego w 

Bangkoku. 

W imieniu gospodarzy głos zabrał dr. Phisal Thepsitar, prezydent Tajskiej Organizacji 

Dentystycznej, podkreślając jej długoletnią przynależność do FDI. 

Po ustaleniu kworum Marszałek przypomniał zgromadzonym zasady regulaminu i 

głosowania. W kolejnych głosowaniach przyjęto sprawozdanie z posiedzenia 

parlamentu w New Dehli w 2014 r., zatwierdzono program tegorocznego posiedzenia 

Parlamentu i ustalono skład Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu (Budget Reference 

Committee), do którego wchodzi po jednym przedstawicielu każdego z kontynentów.   

Z Europy wybrano dr Annę Lellę, która wzięła udział w pracach tej grupy po raz drugi 

(wcześniej w 2011 roku). Pozostali członkowie Komitetu to: dr Maria Atuesta z 

Kolumbii, dr Maxine Feinberg z USA, dr Ijarogbe Olabode z Nigerii oraz dr Alias 

Thomas z Indii. 

 

Wystąpienie dr Tin Chun Wong z rocznym sprawozdaniem z jej działalności 

rozpoczęło część dotyczącą raportów. Omówiła zwięźle spotkania w których 

uczestniczyła, współpracę z WHO, udzielone wsparcie potrzebującym. Wymieniając 

spotkania i podróże szczególnie ciepło mówiła o swojej wizycie w Polsce, co 

nagrodzono gromkimi brawami. Podkreśliła również znakomitą współpracę z 

Europejska Regionalną Organizacją i jej aktywną działalność, którą mogła bliżej 

poznać podczas pobytu na Posiedzeniu Generalnym ERO w Gruzji. 

Dyrektor wykonawczy FDI, dr Enzo Bondioni podkreślił w swoim wystąpieniu, że 

sytuacja finansów FDI jest bardzo dobra, na co wpłynął m.in. nowy model organizacji 

kongresów AWDC, a nadwyżka finansowa pozwala na zwiększenie aktywności FDI. 
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Dr Patrick Hescot, prezydent elekt FDI, przedstawił przegląd strategii i plan działań 

FDI na lata 2014- 2017, podkreślając, że FDI chce promować zdrowie jamy ustnej na 

całym świecie na poziomie globalnym współpracując ze wszystkimi organizacjami 

dentystycznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zdrowia, a jako 

profesjonaliści chcemy nie tylko leczyć, ale również edukować społeczeństwo. 

Dr Ihsane Ben Yahia przedstawił strategię dla Afryki określoną na Afrykańskim 

Szczycie w Kapsztadzie w 2012 roku. Ten rejon jest szczególnym wyzwaniem dla 

FDI, stąd tak wiele uwagi skierowanej na projekty dotyczące Afryki.  

W 2016 roku FDI zorganizuje przy finansowej pomocy Unilever, GC Corporation, 

Ivoclar Vivadent and Colgate cztery nowe projekty dla tego regionu. 

W 2012 roku został powołany tzw. Governance  Task Team, który ma za zadanie 

identyfikowanie i rozwiazywanie problemów zrządzania i restrukturyzacji FDI. Raport 

przedstawił przewodniczący zespołu, dr Jack Cottrell, który podkreślił, że w pracy 

zespołu wykorzystano wiele ankiet, pytań i opinii od narodowych organizacji 

dentystycznych. Dodał, ze świat zmienia się tak szybko, że trzeba śledzić zmiany i 

skupiać się na rozwoju i przejrzystości, stawiać zadania, śledzić finanse i 

obserwować osiągnięcia. 

Zespół zaproponował zmiany dotyczące nominowania kandydatów startujących w 

wyborach, ograniczające uprawnienia zgromadzenia ogólnego, a dające większe 

kompetencje dla biura FDI. Propozycja wywołała gorąca dyskusję i zdecydowany 

sprzeciw, szczególnie delegatów z ERO, którzy tę rekomendację odbierają jako 

zamach na demokrację. W imieniu delegatów europejskich wystąpił prezydent ERO-

FDI dr Philippe Rusca. Jego słowa uzyskały decydującą aprobatę delegatów innych 

regionów, również była prezydent FDI, dr Michael Aerden ostro skrytykowała 

pomysły zespołu. Składający raport dr J. Cottrell przyjął ze zrozumieniem zgłoszone 

sprzeciwy, a raport oddalono do dalszej  korekty. 

Następnie w raportach przedstawiono m. in. jeden z projektów FDI, jakim jest nowe 

drugie wydanie Atlasu zdrowia jamy ustnej pt. Wyzwanie związane z chorobami jamy 

ustnej – Wezwanie do globalnych działań.  

Kolejnym bardzo cennym działaniem jest stała aktualizacja danych w internetowym 

centrum danych FDI Data Hub, dostarczającym informacji na temat obecnego i 

przyszłego stanu zdrowia jamy ustnej na świecie i jest narzędziem umożliwiającym 

kreowanie polityki prozdrowotnej. 

Przedstawiono raporty z działań podejmowanych przy udziale firm stale 

współpracujących z FDI. Unilever z kolejną trzecią fazę wspólnego projektu 

dotyczącego edukacji dzieci w zakresie mycia zębów pastą z fluorem dwa razy 

dziennie. Natomiast współpraca z firmą Colgate ma na celu skierowanie uwagi 

lekarzy dentystów na zabiegi odtwórcze. Z kolei Ivoclar kieruje swoje działania na 

dzieci niepełnosprawne i pozbawione opieki stomatologicznej w Indiach, a w 

kolejnym etapie również w Brazylii. Firma GC Corporation skupia się zaś na kwestii 

starzenia się społeczeństw i zwraca uwagę na problemy z tym związane. 

 

Podczas sesji rozpatrzono wnioski aplikacyjne i przyjęto w głosowaniu jako nowych 

członków FDI organizacje dentystyczne z Kuby, Gwatemali i Etiopii oraz Komitet 
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Narodowy Organizacji Dentystycznych z Egiptu. Na członków towarzyszących 

przyjęto Akademię Pieree Foucharda i Międzynarodową Organizację 

Periodontologiczną, a Global Scientific Dental Alliance został członkiem 

wspierającym. 

Kolejne sprawozdanie dotyczyło spraw finansowych. Dr Kathryn Kell w swoim 

raporcie podkreśliła dobrą i stabilną sytuację finansową. Wdrożony w poprzednim 

roku plan strategiczny i biznesplan z zewnętrzną i wewnętrzną analizą daje wymierne 

rezultaty, a monitorowanie ryzyka jest ważnym krokiem w kierunku stabilizacji 

finansowej. Również franczyzowy model organizacji Światowego Kongresu FDI  jest 

kontynuowany i daje dobre rezultaty. Przedstawiono również raport z audytu 

zewnętrznego, który oceniał ubiegłoroczny budżet. Przyjęto sprawozdanie finansowe 

za 2014 rok (98% głosów za). 

Na zakończenie popołudniowej sesji przedstawiono nominacje do władz FDI, a 

kandydaci mieli czas na prezentację siebie i swoich wizji pracy w FDI.  

 

Poniedziałek, 21 września. 

 

W godzinach przedpołudniowych odbyło się Otwarte Forum 2, w którym uczestniczyli 

członkowie Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu oraz Skarbnik FDI. Pytania głównie 

dotyczyły spraw finansowych m. in. zmiany sposobu naliczania składek oraz 

finansowania nowych projektów.  

 

Również kolejni nominowani kandydaci na stanowiska członków komitetów FDI mieli 

możliwość zaprezentowania się na tym forum. 

 

Odbyło się spotkanie Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu. W części tego spotkania, w 

celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania, wzięli udział dr Kathryn Kell, 

skarbnik FDI, Enzo Bondioni, dyrektor wykonawczy FDI oraz Celine Ormancey, 

dyrektor FDI ds. Finansów i Administracji. 

Zadaniem Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu jest przygotowanie raportu dla 

Zgromadzenia Ogólnego, który powinien odnieść się m.in. do pytań zgłoszonych na 

Walnym Zgromadzeniem, szczególnie podczas poświęconego temu Forum nr 2. 

Jednak wysiłki podjęte w celu polepszenia sytuacji finansowej FDI poprzez poprawę 

zarządzania finansami i bardziej realistyczne prognozy budżetowe spowodowały, że 

nie zgłoszono  istotnych  pytań czy zastrzeżeń do gospodarki finansowej FDI. Ocena  

Rady Audytu też wypadła pozytywnie. 

 

Komitet Zjazdowy ds. Budżetu pochwalił Skarbnika FDI za jasne i zrozumiałe 

przedstawienie budżetu. Komitet uznał, że przekazywanie informacji nt. budżetu, 

wydatków i dochodów oraz rzeczywistych liczb zwiększa przejrzystość. 

Komitet dostrzegł potrzebę realizacji nowych projektów i programów, z 

uwzględnieniem niezbędnej równowagi budżetowej.  Projekty realizowane przez FDI 

powinny być poddawane  okresowej ocenie i analizie, czy wymagają dotacji i nie 

generują nieuzasadnionych kosztów. 
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Komitet zasugerował zarządowi FDI, aby aktywnie poszukiwać nowych możliwości 

dywersyfikacji zasobów oraz generowanie dodatkowych przychodów. Zalecił 

dokonanie oceny bieżących rezerw oraz ustanowienie polityki gwarantującej  

stabilność finansową dla  FDI. 

W świetle tych uwag Komitet zalecił, aby zgromadzenie ogólne FDI zatwierdziło  

budżet FDI na 2016 r. 

 

Wtorek,  22 września. 

 

Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej po raz trzeci odbywało się w trakcie trwania 

Parlamentu i Kongresu. Jest to panel dyskusyjny poruszający najbardziej aktualne 

problemy dotyczące stomatologicznej opieki zdrowotnej. W tym roku dyskutowano na 

temat cukru, jako znaczącego czynnika ryzyka w próchnicy i innych chorobach 

niezakaźnych w kontekście ostatnio opublikowanego przez WHO poradnika 

dotyczącego spożycia cukru przez dorosłych i dzieci, który rekomenduje 

zredukowanie dziennego spożycia poniżej 5% całkowitego zapotrzebowania 

energetycznego.  

Moderatorem tej sesji był dr Harry-San Selikowitz – wiceprzewodniczący Komitetu 

Naukowego FDI. Ponadto udział brali dr Chizuru Nishida pracownik Departamentu 

Żywienia WHO, dr Paula Moynihan profesor uniwersytetu Newcastle W. Brytanii, 

Modi Mwatsama dietetyk z W. Brytanii. 

Wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Światowego Kongresu FDI. W 

części oficjalnej wystąpił, jako gość honorowy, Minister Zdrowia Tajlandii Prof. 

Piyasakol Sakolsatayadorn, który pogratulował Tajskiej Organizacji Dentystycznej 

organizacji wydarzenia, które po raz pierwszy w 103 letniej historii FDI, odbywa się w 

tej części Azji.  

Następnie głos zabrała ustępująca prezydent dr Tin Chun Wong i przekazała 

insygnia prezydenckie kolejnemu prezydentowi, które przejął dotychczasowy 

prezydent elekt dr Patrick Hescot. Nowy prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił 

jak ważną rolę spełniają lekarze dentyści w ogólnym zdrowiu i życiu pacjentów. Po 

ceremonii flagi, rozpoczęła się część artystyczna.  

 

Środa, 23 września. 

 

Tego dnia odbyła się Sesja Plenarna Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO-FDI, 

jak również spotkanie zarządu FDI z przedstawicielami organizacji regionalnych. 

ERO na spotkaniu reprezentowali Phillipe Rusca oraz prezydent elekt Anna Lella. 

Równocześnie odbywały się spotkania kilku grup roboczych ERO-FDI, na których 

dopracowano materiały i stanowiska na wystąpienia podczas sesji plenarnej. 

ERO działa w strukturach Światowej Federacji Dentystycznej od 50 lat, skupiając 

główne krajowe organizacje stomatologiczne z państw Europy wg definicji WHO. 

Obecnie do ERO należą organizacje dentystyczne z 37 państw.  
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Sesji Plenarnej przewodniczył Prezydent ERO, dr Philippe Rusca, który powitał 

wszystkich delegatów. P zatwierdzeniu porządku obrad  złożył sprawozdanie z prac 

Zarządu, dziękując m.in. za organizację czerwcowego zebrania zarządu w 

Warszawie. Następnie przewodniczący Grup Roboczych przedstawili raporty z prac 

poszczególnych zespołów.  

Szczególną uwagę zwrócono na opracowanie przygotowane przez GR ds. 

Niezależnej Praktyki Dentystycznej dotyczące ochrony danych pacjenta. W dyskusji 

na ten temat podkreślono, że obecne systemy ochrony zdrowia nie gwarantują 

dostatecznej ochrony danych pacjenta, szczególnie tych wrażliwych, i dlatego 

transfer danych powinien odbywać się za zgodą pacjenta.  W głosowaniu przyjęto 

stanowisko ERO dotyczące ochrony danych w ramach ochrony pacjenta jako wyraz 

wysokiej i etycznej niezależnej praktyki dentystycznej. 

Grupa ds. Szkolenia Ustawicznego Kształcenia, której członkiem jest kol. Halina 

Borgiel-Marek, zaprezentowała wypracowane stanowisko nt. kształcenia  

Grupa ds. Kontaktów z Uniwersytetami przedstawiła obszerne dane statystyczne 

dotyczące stomatologii opartej na dowodach naukowych (Evidence Based Dentistry).  

Grupa ds. Integracji, której członkiem jest kol. Anna Śpiałek, przedstawiła 

sprawozdanie ze spotkań członków grupy w okresie między Kongresami FDI w Delhi 

i Bangkoku oraz raport nt. prowadzonych prac dotyczących zbierania materiałów do 

informatora o krajach Europy Wschodniej. Nadal aktualne w pracach grupy są tematy 

dotyczące kształcenia i profilaktyki.  

Grupa ds. Jakości zaproponowała prace nad nowym projektem tj. jakość opieki 

dentystycznej w różnych aspektach, który po wymianie doświadczeń i opracowaniu 

mógłby być wykorzystany jako przewodnik do promowania dobrej praktyki w 

poszczególnych krajach. Do grupy zostały włączone organizacje dentystyczne z 

krajów Bałkańskich.  

Pod koniec sesji kandydaci na stanowiska w strukturach FDI przedstawili swoje  

prezentacje. Na zakończenie Sesji Plenarnej Prezydent ERO, dr Philippe Rusca, 

podziękował wszystkim zebranym i zaprosił na sesję wiosenną w Baku.  

 

Równocześnie z Sesją Planarną ERO-FDI,  odbywało się Światowe Forum Kobiet 

Stomatologów (Women Dentists Worldwide Forum) pod wspólnym hasłem „Dlaczego 

powinniśmy pomagać wszystkim kobietom wspinać się po szczeblach kariery”.  

Spotkanie otworzyła Prezes Forum, dr Vesna Barac-Furtinger, która po krótkim 

powitaniu przedstawiła prelegentki pierwszej sesji dotyczącej problemów pracy kobiet 

dentystów na świecie, zwłaszcza w krajach islamskich. 

Kolejno głos zabierały przedstawicielki Tajlandzkiej, Koreańskiej, Japońskiej, 

Afgańskiej i Pakistańskiej Organizacji Dentystycznej. Wszystkie Panie podkreślały 

rosnącą liczbę kobiet - studentek stomatologii, absolwentek uczelni medycznych i 

praktykujących kobiet w zawodzie lekarza dentysty, a także zmieniające się realia 

społeczne i stosunek do pracujących kobiet w tych krajach. Prelegentki, które w 

swoich organizacjach sprawują funkcje przewodniczących kobiecych organizacji 

dentystycznych podkreślały również wzrastającą tendencję do obejmowania przez 

panie stanowisk kierowniczych we władzach towarzystw dentystycznych. 
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Następnie odbyła się dyskusja Okrągłego Stołu z udziałem  Maxine Feinberg (USA), 

Solity Yam (Kambodża), Ilhan Duygu (Turcja), Ketevan Gogilashvili (Gruzja), Michele 

Arden (Belgia) oraz Honoraty Shaw i Anny Lelli (Polska).  

W podsumowaniu głos zabrała dr Michele Arden, która była pierwszą kobietą 

sprawującą funkcję Prezydenta FDI. Omówiła swoją drogę do funkcji prezydenta FDI, 

podkreślając, że był to początek tradycji obejmowania tej funkcji przez kobiety. Na 

zakończenie pierwszej sesji prof. Honorata Shaw została wyróżniona nagrodą za 

najlepszy referat na Światowym Forum Kobiet Stomatologów podczas 

ubiegłorocznego 102. Kongresu FDI w Delhi. 

Po przerwie  odbyła się sesja naukowa poświęcona aspektom pięknego uśmiechu. 

Jako pierwsza wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Honorata Shaw. W kolejnych 

wystąpieniach głos zabrały Gabriella Grusovin, Ivona Igerec i Maja Sabalic. 

Tradycyjnie wręczono również nagrodę za najlepsze zdjęcie.   

 

Czwartek, 24 września. 

 

Przed południem debatowało Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej. W tej 2. sesji 

dyskusja toczyła się na temat: „Powszechne ubezpieczenie zdrowotne dla 

optymalnego zdrowia jamy ustnej”. Moderatorem tej sesji był dr David M. Wiliams, a 

prezentacje przedstawili dr Michael Glick i dr Maun Mathur. 

 

W czwartek odbył się także tzw. „Polski Lunch” – „next destination”. Jest to spotkanie 

tradycyjnie organizowane przez kraj, który jest gospodarzem kolejnego Światowego 

Parlamentu Stomatologicznego i Kongresu FDI. Wziął w nim udział m. in.  

ambasador  Polski w Bangkoku. Do przyjazdu do Polski, gorąco  zapraszała również 

dr T. C. Wong, wspominając niezwykle ciepło pobyt na jubileuszu samorządu 

lekarskiego w grudniu ub.r. Głos zabrał  też prezydent elekt FDI, dr Patric Hescot. 

 

W godzinach popołudniowych odbyła się druga sesja się Zgromadzenia Ogólnego, 

która po ustaleniu kworum, rozpoczęła się wyborami nowego prezydenta elekta. W 

wyborach udział brało 2 kandydatów. Większą ilość głosów (64,6%) uzyskując dr 

Kathryn Kell z USA.  

 

Rezultaty pozostałych wyborów: 

Rada FDI – Alvaro Roda z Urugwaju 61,8 %; 

Komitet ds. Praktyki Dentystycznej – Bedros Yavru-Sakuk z Armenii 51,9%; 

Komitet Nauki – Reinhart Hickel z Niemiec 54,3%; Ryutaro Kamijo z Japonii 57%; 

Komitet Zdrowia Publicznego – Paulo Melo z Portugalii 65,2%; Sophie Dartevelle z 

Francji 52,9%; 

Komitet ds. Komunikacji i Wspierania Członków FDI - Duygu Ilhan z Turcji 52,8%. 

 

Następnie przystąpiono do głosowań nad projektami stanowisk: 

 implanty stomatologiczne – nowelizacja; 

 zdrowie jamy ustnej dla zdrowego starzenia się – nowelizacja; 
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 cukry a próchnica zębów – nowe;  

 zdrowie jamy ustnej a jakość życia – nowe; 

 nowotwory jamy ustnej – nowelizacja; 

 podstawowe szkolenie stomatologiczne – nowelizacja; 

 nadzór nad personelem pomocniczym w zespole stomatologicznym – 

nowelizacja; 

 technicy dentystyczni – nowelizacja; 

 rola FDI w etyce dentystycznej – nowe. 

Wszystkie projekty zostały przyjęte. 

 

W dalszej części obrad powrócono do spraw finansowych. Komisja Rewizyjna 

przedstawiła raport, który został przyjęty w głosowaniu   

Również nowy budżet na rok 2016 został zaakceptowany 98,6 % głosów. 

Przyznano certyfikaty nowym organizacjom członkowskim. 

Derek Jones USA, Ana Haydee Periera z Argentyny zostali wpisani listę honorowych 

członków.  

 

Głos zabrał prezydent Tajskiej Organizacji Dentystycznej – organizator tegorocznego 

Światowego Kongresu i wystawy sprzętu stomatologicznego, który przedstawił kilka 

informacji zawiązanych z kongresem i wystawą oraz podzielił się swoimi uwagami 

odnośnie organizacji takich wydarzeń. Uważał, że te uwagi mogą być cenne dla 

przyszłych organizatorów. Dotyczyły ilości dni przeznaczonych na kongres, ilości sal 

wykładowych, polityki niepłacenia przez osoby odwiedzające tylko wystawę oraz 

polityki dotyczącej reklamy kongresu. Podziękował wszystkim obecnym za przyjazd 

do Bangkoku i przekazał flagę FDI przedstawicielowi gospodarzy kolejnego 

kongresu, prof. B. Losterowi.  

 

Na koniec nastąpiło oficjalne przejęcie prezydentury przez nowego prezydenta dr 

Patricka Hescota. 
 

 

Sporządziły: 

Anna Lella, Halina Borgiel-Marek, Anna Śpiałek,  

 


