Sprawozdanie ze
Światowego Parlamentu Stomatologicznego
Światowej Federacji Dentystycznej (FDI)
Delhi (Greater Noida), 8 – 13 września 2014 r.

Światowa Federacja Dentystyczna (World Dental Federation, FDI) jest najstarszą
i największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200
krajowych organizacji stomatologicznych.
Naczelna Izba Lekarska współtworzy wraz z Polskim Towarzystwem
Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy, stanowiący wspólną reprezentację
w strukturach FDI. Umowa w sprawie utworzenia Polskiego Komitetu Krajowego
określa wzajemne relacje i liczbę delegatów proporcjonalną do liczby członków. NIL
jest uprawniona do delegowania 3 przedstawicieli na Zgromadzenie Ogólne FDI
z prawem do głosowania i jednego doradcę/obserwatora, natomiast PTS jednego
delegata i jednego obserwatora.
Najważniejszym wydarzeniem dotyczącym zawodu lekarzy stomatologów
organizowanym przez FDI jest Światowy Parlament Stomatologiczny FDI (FDI World
Dental Parliament), który tradycyjnie odbywa się wraz z Dorocznym Światowym
Kongresem Dentystycznym FDI (FDI Annual World Dental Congress, AWDC).
W ramach Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbywają się sesje
Zgromadzenia Ogólnego FDI, Sesje Otwarte, spotkania Stałych Komitetów FDI,
spotkanie National Liaison Officers, posiedzenie Zarządu i Sesja Plenarna
Europejskiej Regionalnej Organizacji FDI (ERO-FDI), jak również posiedzenia Grup
Roboczych ERO-FDI.
Od 2012 r. w programie znajduje się także Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej,
w ramach którego przedstawiciele różnych grup związanych z ochroną zdrowia jamy
ustnej (lekarze dentyści, przedstawiciele władz, producenci, naukowcy) wymieniają
poglądy nt. sytuacji zdrowotnej i działań, jakie należy podejmować w przyszłości.
Towarzyszący Parlamentowi Kongres obejmuje część naukową połączoną
z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.
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W tym roku po raz kolejny delegaci NIL uczestniczyli w najważniejszym wydarzeniu
dotyczącym zawodu lekarzy dentystów, jakim był 102. Światowy Parlament
Stomatologiczny FDI (World Dental Parliament), który odbył się w dniach od 8 do13
września w New Delhi (Greater Noida).
Towarzyszący mu Coroczny Światowy Kongres Dentystycznym FDI, w którym
uczestniczyło ponad 10 000 uczestników z całego świata, odbywał się w dniach 11 –
14 września.
Miejscem obrad Parlamentu oraz Kongresu było centrum kongresowe India Expo
Center w dzielnicy Greater Noida.
W skład delegacji NIL na 102. Światowy Parlament Stomatologiczny w Delhi weszły:
- dr Anna Lella, przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL,
Prezydent-Elekt Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji
Dentystycznej (ERO-FDI),
- dr Halina Borgiel-Marek, sekretarz Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL
- dr Anna Śpiałek, członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NRL.
Z ramienia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, współtworzącego z NIL
Polski Komitet Krajowy FDI, delegatem na Światowy Parlament Stomatologiczny FDI
była Wiceprezydent PTS, prof. Honorata Shaw, Przewodnicząca Komisji Współpracy
z Zagranicą Zarządu Głównego PTS.
W ramach tegorocznego Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbyły się
m.in.:
spotkanie informacyjne w sprawie regulaminu obrad Zgromadzenia Ogólnego
FDI; było to pierwsze tego rodzaju spotkanie, adresowane głównie dla nowych
delegatów, podczas którego Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego FDI
(Speaker) zaznajomił zebranych z procedurami Parlamentu takimi jak: oficjalne
spotkania (business meetings), proces głosowania itp.
2 sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI,
3 Sesje Otwartego Forum,
spotkania Stałych Komitetów FDI,
spotkanie tzw. Oficerów Łącznikowych,
posiedzenia Zarządów i Sesje Plenarne 5 Organizacji Regionalnych FDI,
Światowe Forum Zdrowia Jamy Ustnej (otwarty panel dyskusyjny z udziałem
ekspertów i przedstawicieli WHO)
Światowe Forum Kobiet Dentystów.
Towarzyszący Parlamentowi Kongres FDI, obejmujący część naukową połączoną
z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych, był bardzo ważnym wydarzeniem
dla lekarzy dentystów zarówno z Indii, jak i z całego świata, a wagę tego podkreślił
swą obecnością Prezydent Indii Pranab Mukherjee jako gość honorowy na
ceremonii otwarcia Kongresu. Podkreślił on w swoim wystąpieniu, że władze
indyjskie są świadome niskiego standardu zdrowia jamy ustnej w Indiach.
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Oświadczył, że podjęto już działania i wdrożono kilka projektów oraz programów
prowadzonych przez rząd i organizacje, miedzy innymi takie jak Indyjskie
Stowarzyszenie Lekarzy Dentystów, które mają na celu podniesienie świadomości
różnych warstw społeczności w Indiach jak ważna dla zdrowia ogólnego jest higiena i
zdrowie jamy ustnej.
W poniedziałek, 8 września, odbyło się Otwarte Forum A (Open Forum A), podczas
którego tradycyjnie odbywają się dyskusje m. in. na temat projektów stanowisk FDI
(Policy Statements). Jest to również platforma komunikacji między zarządem FDI a
organizacjami członkowskimi. Na Forum składane są wyjaśnia do wniosków i
zapytań przedłożonych wcześniej w formie pisemnej. Poruszane są sprawy bieżące
m.in. sprawy finansowe. Forum to również czas na prezentacje kandydatów
biorących udział w wyborach do zarządu i komitetów.
W tym roku zostało zgłoszonych 6 projektów stanowisk, opracowanych przez Komitet
Naukowy FDI, nad którymi głosowanie zaplanowane było na Zgromadzenie Ogólne
B. Niektóre z uwag i zgłoszonych propozycji zmian w projektach zostały przez
projektodawców przyjęte i ustalono, że będą uwzględnione.
Delegacja polska również zgłosiła swoje uwagi do stanowiska w sprawie
bezpieczeństwa radiologicznego w stomatologii.
Pozostałe stanowiska dotyczyły:
zdrowia jamy ustnej w okresie prenatalnym i niemowlęcym,
wczesnego wykrywania zakażeń HIV i właściwej opieki nad zakażonymi HIV i
chorymi na AIDS,
implantów zębowych,
promocji zdrowia jamy ustnej przez fluoryzację wody,
wypełnień amalgamatowych w świetle konwencji Minamata z 2013 r.
We wtorek, 9 września, odbyła się pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego A FDI
(General Assembly A).
W imieniu FDI zebranych powitał Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego
(Speaker), dr Neil Hewson z Australii.
Następnie zebranych powitał w imieniu gospodarzy Prezydent Towarzystwa
Dentystycznego Indii, Dr. Pramod Y. Gurav, a Prezydent FDI oraz Dyrektor
Generalny przedstawili raporty z działalności organizacji w 2013 r.
Prezydent FDI, dr Tin Chun Wong, w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na trzy
główne aspekty działania FDI w jej pierwszym roku prezydencji:
- wzmocnienie znaczenia FDI w rozwiązywaniu najważniejszych współczesnych
problemów;
- skonsolidowanie obszaru działania międzynarodowego FDI;
- kontynuacja wzmacniania wiarygodności FDI i wiodącej roli w promocji zdrowia
jamy ustnej.
Dyrektor Wykonawczy, dr Jean-Luc Eisele, w swoim raporcie podkreślił, że
wydarzenia kilku ostatnich lat dały możliwość dokonania strategicznych wyborów
oraz zmiany niektórych działań, w celu opracowania nowego modelu biznesowego
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i zastanowienia się, jak najlepiej osiągnąć nadrzędny cel FDI: promocji zdrowia jamy
ustnej na całym świecie.
Przedstawiono również przegląd strategii i plan działań na lata 2014 – 2017 FDI
w dążeniu do osiągnięcia optymalnego zdrowia jamy ustnej.
Przewodniczący poszczególnych Komitetów złożyli sprawozdania z ich prac.
Zaprezentowano publikacje wydane przez FDI oraz nowy projekt, jakim jest
internetowe centrum danych FDI Data Hub for Global Oral Health, jako uzupełnienie
publikacji pt. Atlas zdrowia jamy ustnej, którego druga edycja po poprawkach będzie
wydana w 2015 roku. Centrum danych „FDI Data Hub’ ma być globalną platformą, na
której dostępne będą dane dotyczące zdrowia jamy ustnej. Umożliwi to łatwy dostęp
szerokiemu gronu odbiorców. Ma również służyć jako narzędzie podnoszenia
świadomości w celu propagowania znaczenia zdrowia jamy ustnej w odniesieniu do
chorób niezakaźnych. Ma stać się środkiem wspierania poparcia dla zawodu lekarza
dentysty oraz zapewnić włączenie zdrowia jamy ustnej w dyskusje dotyczące polityki
zdrowotnej. FDI zapewni utrzymanie i terminową aktualizację zbieranych danych.
Ponadto przedstawiono raporty o dokonaniach FDI w podjętych wcześniej projektach
i strategie na przyszłość takie jak: Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, LLL („Żyj,
Ucz Się, Śmiej Się” - Live Learn Laugh) edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej we
współpracy z firmą Unilever.
Przedstawiono raport o współpracy z WHO, ISO, WHPA (Światowy Sojusz Zawodów
Ochrony Zdrowia).
Następnie prof. Taner Yucel, Prezes Tureckiego Stowarzyszenia Stomatologicznego,
przedstawiciel organizatora 101. Parlamentu i Kongresu FDI w Stambule w 2013 r.
przedstawił raport finansowy ubiegłorocznego Kongresu. Prof. Yucel nawiązał też do
Deklaracji Stambulskiej wskazując wagę tego dokumentu, który służył krajowym
organizacjom stomatologicznym jako argument w rozmowach z władzami
państwowymi.
Przedłożono wynik audytu finansowego i projekt budżetu na rok 2015. W głosowaniu
przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2013 (83% głosów za i 17% przeciw).
Przedstawiono kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego,
członków Zarządu oraz komitetów wykonawczych FDI. Kandydaci do Zarządu
przedstawili się w krótkich wystąpieniach. Wybory odbyły się na drugiej sesji
Zgromadzenia Ogólnego.
W głosowaniu zaakceptowano wnioski o przyjęcie nowych członków towarzyszących
FDI: American Dental Education Association, Balcan Stomatological Society oraz
nowych członków regularnych: Palestinian Dental Association oraz organizacje
stomatologiczne z Mołdawii i Tunezji.
Przyjęto również raport Komisji Rewizyjnej z jej zaleceniami dla Komisji Finansowej
na kolejny rok.
W środę, 10 września odbywały się równocześnie spotkania kilku grup roboczych
ERO-FDI, dopracowano materiały i stanowiska na wystąpienia podczas Sesji
Plenarnej.
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Następnie odbyło się spotkanie Krajowych Oficerów Łącznikowych FDI (National
Liaison Officers), na którym izbę reprezentowała dr A. Lella, a PTS prof. Honorata
Shaw. Podzielono się dotychczasowymi doświadczeniami z organizacji obchodów
Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w poszczególnych regionach, państwach i
zaprezentowano plany na marzec 2015. Omówiono zasady komunikacji pomiędzy
członkami FDI.
W czwartek, 11 września, odbyła się pierwsza sesja Światowego Forum Zdrowia
Jamy Ustnej (World Oral Health Forum). W tym roku debata dotyczyła opieki
stomatologicznej w dobie starzenia się społeczeństw. Podkreślano potrzebę opieki
interdyscyplinarnej i konieczność współpracy lekarzy różnych specjalności.
Wskazywano w dyskusji na braki w edukacji innych zawodów ochrony zdrowia
odnośnie znaczenia zdrowia jamy ustnej. Zwrócono uwagę, że świadomość
społeczeństwa, mimo obserwowanej poprawy, jest wciąż niewystarczająca.
Równocześnie ze Światowym Forum Zdrowia Jamy Ustnej odbywało się Światowe
Forum Kobiet Stomatologów (Women Dentists Worldwide Forum).
Spotkanie otworzyła Prezydent FDI, która przedstawiła problemy pracy kobiet
dentystów, zwłaszcza w krajach islamskich. W pierwszej sesji poświęconej pracy
kobiet lekarzy dentystów kolejno głos zabierały przedstawicielki Indyjskiej,
Japońskiej, Koreańskiej, 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.
Następnie odbyła się sesja naukowa poświęcona psychologicznym aspektom bólu.
Jako pierwsza wykład inauguracyjny wygłosiła prof. Honorata Shaw, przedstawicielka
Polskiej delegacji. W kolejnych wystąpieniach neuroanatomię bólu przedstawiła prof.
Patricia Blanton z Uniwersytety Południowej Karoliny, zaś o specyfice bólu w różnych
specjalnościach dentystycznych mówiły Maria Gabriella Grusovici, Susana Varga i
Maria Veronica Orsi. Na zakończenie Prof. Patricia Blanton została wyróżniona
nagrodą za najlepszy referat na Światowym Forum Kobiet Stomatologów podczas
ubiegłorocznego 101. Kongresu FDI w Stambule.
Wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Kongresu. W pierwszej,
oficjalnej części, zgromadzeni wysłuchali przemówień Prezydenta FDI, Prezesa
Stowarzyszenia Stomatologicznego Indii, a jednocześnie przewodniczącego
Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Kongresu oraz Prezydenta Indii Pranab
Mukherjee, który podziękował organizatorom za wielki wysiłek włożony w
przygotowanie i przeprowadzenie tak wielkiego wydarzenia w Delhi.
Następnie miało miejsce tradycyjne odczytanie nazw wszystkich państw (ceremonia
flag), z których pochodzą organizacje członkowskie FDI, podczas której obecni na
uroczystości delegaci i inni przedstawiciele poszczególnych państw mieli możliwość
zaprezentowania się i pozdrowienia pozostałych uczestników.
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W końcowej części ceremonii otwarcia zaprezentowane zostało krótkie widowisko
taneczne przygotowane przez artystów skupionych w Bollywood, stanowiące
połączenie tańców różnych regionów Indii i tańca współczesnego.
W piątek, 12 września, odbyła się Sesja Plenarna Europejskiej Regionalnej
Organizacji ERO-FDI, jak również spotkania Grup Roboczych ERO.
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.
Sesji Plenarnej przewodniczył Prezydent ERO, dr Philippe Rusca, który powitał
wszystkich delegatów. Po akceptacji porządku obrad złożył sprawozdanie z prac
Zarządu i podziękował 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 opracowała ankietę dotyczącą kształcenia,
wskazując na wielką potrzebę gromadzenia i wymiany informacji na ten temat.
Wpłynęły już odpowiedzi z kilku krajów i oczekuje się na dalsze.
Grupa ds. Kontaktów z Uniwersytetami przedstawiła dane statystyczne dotyczące
ankiety na temat Evidence Based Dentistry i będzie kontynuować prace poszerzając
projekt o nowe zagadnienia.
Grupa ds. Integracji przedstawiła sprawozdanie ze spotkania członków grupy w
Irkucku oraz o postępujących pracach 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. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Trwają prace nad profilem higienistki stomatologicznej prowadzone przez Grupę ds.
Zespołu Stomatologicznego, a stanowisko w tej sprawie przedstawione zostanie na
kolejnym posiedzeniu ERO.
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 do Gruzji.

str. 6

W sobotę, 13 września, odbyła się druga część Zgromadzenia Ogólnego FDI, tzw.
Zgromadzenie Ogólne B (General Assembly B).
Po ustaleniu quorum, Delegaci przyjęli budżet FDI na rok 2015, który we wtorek
przedstawiała Skarbnik FDI i który omawiano podczas Otwartej Sesji.
Przyjęty został także raport Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu (Budget Reference
Committee) z zaleceniami dla Zarządu FDI.
Delegaci przyjęli apel do Światowej Organizacji Zdrowia, aby kontynuowała
stanowcze działania mające na celu promocję zdrowia jamy ustnej i uświadamiania
jego znaczenia oraz związku ze zdrowiem ogólnym człowieka.
Następnie odbyły się głosowania nad projektami stanowisk:
1. stanowisko w sprawie zdrowia jamy ustnej okołoporodowej i niemowlęcej przyjęto
stosunkiem 98% głosów wobec 2% głosów przeciwnych;
2. stanowisko w sprawie ochrony radiologicznej w stomatologii przyjęto stosunkiem
93% głosów wobec 7% głosów przeciwnych;
3. stanowisko w sprawie wczesnego wykrywania zakażenia HIV i właściwej opieki
nad pacjentami z zakażeniem HIV przyjęto stosunkiem 94% głosów wobec 6%
głosów przeciwnych;
4. stanowisko w sprawie promowania zdrowia jamy ustnej przez fluoryzację wody
przyjęto stosunkiem 84% głosów wobec 16% głosów przeciwnych;
5. stanowisko w sprawie amalgamatu dentystycznego a konwencji Minamata
dotyczącej rtęci przyjęto stosunkiem 91% głosów wobec 9% głosów przeciwnych.
Projekt stanowiska w sprawie implantów dentystycznych w wersji zaproponowanej
przez Komitet Naukowy FDI nie zyskał aprobaty podczas głosowania i został
skierowany do ponownego opracowania.
Następnie odbyły się wybory do organów FDI.
Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego FDI (Marszałkiem) został dr Gerhard
Konrad Seeberger z Włoch, były prezydent ERO-FDI. Dr Edoardo Cavalle został
wybrany członkiem Zarządu FDI.
Reprezentanci z Europy zostali wybrani do Komitetów FDI: Communications and
Member Support - Dr Georgios Tsiogas; Dental Practice - Dr Roland L'Herron;
Science - Dr Philippe Calfon.
Jak co roku na zakończenie obrad Parlamentu FDI wręczono wyróżnienia
odchodzącym członkom zarządu, partnerom i osobom współpracującym z FDI za ich
wkład i zaangażowanie w sprawy FDI.
Prezydent Stowarzyszenia Dentystów Indii złożył podziękowania Komitetowi
Organizacyjnemu za trud i bardzo dobre przygotowanie Parlamentu i Kongresu.
Tradycyjnie na zakończenie obrad Parlamentu nastąpiło przekazanie flagi FDI
organizatorom kolejnego Światowego Parlamentu Stomatologicznego i Kongresu FDI
– Tajlandzkiemu Stowarzyszeniu Stomatologicznemu. Głos zabrał Prezes tej
organizacji, zapraszając wszystkich do uczestnictwa w kolejnym Parlamencie
i Kongresie FDI w Bangkoku.
Sporządziły:
Anna Lella, Halina Borgiel-Marek, Anna Śpiałek,
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Kandydaci na członków Zarządu oraz członków Komitetów FDI.
FDI - Nominees 2014
Following the end of the Nomination deadline for the FDI 2014 Elections, we are pleased to present
you the nominees.

Council
Treasurer
Dr Kathryn Kell - American Dental Association
Councillors
Dr Edoardo Cavalle - Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Dr Sun-Ook Pak - Korean Dental Association
Dr. Adirek S.Wongsa - The Dental Association of Thailand
Dr Kim Chuan How - Malaysian Dental Association
Dr Ashok Dhoble - Indian Dental Association
Prof. Denis Bourgeois - Association Dentaire Française
Prof. Takashi Inoue - Japan Dental Association
Dr Jaime Edelson - Asociación Dental Mexicana AC
Dr Roux Vermeulen - South African Dental Associaiton
Dr Vesna Barac-Furtinger - Croatian Dental Society
Speaker
Dr Neil Hewson - Australian Dental Association Inc.
Dr David Crum - New Zealand Dental Association
Dr Gerhard Seeberger - Associazione Italiana Odontoiatri

Standing Committees
Communications and Member Support
Dr Georgios Tsiogas - Hellenic Dental Association
Dr Yi Liu - Chinese Stomatological Association
Dental Practice
Dr Roland L'Herron - Association Dentaire Française
Dr Graham Symes - New Zealand Dental Association
Dr Haiping Lu - Chinese Stomatological Association
Science
Dr Philippe Calfon - Association Dentaire Française
Dr Kakuhiro Fukai - Japan Dental Association
Dr. Mauricio Montero Aguilar - Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica
Prof. Prasad Amaratunga - Sri Lanka Dental Association
Dr. Harry-Sam Selikowitz - Norwegian Dental Association
Prof. Xinquan Jiang - Chinese Stomatological Association
Public Health
Dr Laura Ma. Diaz Guzman - Asociación Dental Mexicana AC
Prof. Deok-Young Park - Korean Dental Association
Prof. Ayyaz Ali Khan - Pakistan Dental Association
Prof. Wensheng Rong - Chinese Stomatological Association
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