Sprawozdanie ze
Światowego Parlamentu Stomatologicznego
Światowej Federacji Dentystycznej (FDI)
Meksyk, 12 – 16 września 2011 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 2011 Światowy Parlament Stomatologiczny FDI wraz z Corocznym
Światowym Kongresem Dentystycznym FDI odbył się w dniach 12 – 16 września w
Meksyku. Miejscem obrad Parlamentu oraz Kongresu było centrum kongresowe
Banamex w Mexico City.
Na Światowym Parlamencie Stomatologicznym FDI w Meksyku 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,
- Marek Szewczyński z biura NIL.
W poniedziałek, 12 września, odbyła się pierwsza sesja Zgromadzenia Ogólnego
FDI, tzw. Zgromadzenie Ogólne A (General Assembly A).
Po powitaniu zgromadzonych, sprawdzeniu quorum, ogłoszeniach, komunikatach,
przedstawieniu informacji o protokole z 2010 r. z Salvador de Bahia, i przyjęciu
porządku obrad rozpoczęła się pierwsza część obrad.
Jako pierwszy zabrał głos Prezydent FDI, Roberto Vianna z Brazylii, który
przedstawił swoją działalność w okresie ostatniego roku.
Nowy Dyrektor Wykonawczy FDI, Jean-Luc Eiselé, przedstawił sprawozdanie z
działalności biura FDI. Zaprezentowano także film promujący działalność i cele FDI.
Ponadto Dyrektor Eiselé omówił Strategiczny Plan działań FDI na lata 2011 – 2016.
Burzliwą dyskusję, która niemalże w całości wypełniła pozostałą część Zgromadzenia
Ogólnego A, wywołała sprawa finansów FDI i organizacji Dorocznego Światowego
Kongresu Dentystycznego w poprzednim roku w Brazylii. Członek Zarządu FDI, dr
Arif Alvi z Pakistanu przedstawił raport z audytu dot. Kongresu w Brazylii, z którego
wynikało m.in., że w trakcie organizacji Kongresu doszło do licznych
nieprawidłowości, a strona brazylijska dotychczas nie rozliczyła się z FDI i nie
przedstawiła rachunków na ok. 40% poniesionych wydatków. W rezultacie FDI musi
pozostawić w swym budżecie rezerwę na ewentualne, dotychczas nie zrealizowane
zobowiązania związane z organizacją Kongresu w Brazylii.
W rezultacie dyskusji raport Skarbnika za rok 2010 nie został w tym dniu przyjęty, a
kwestia ta została przesunięta na Zgromadzenie Ogólne B.
Ponadto w dalszej części obrad przedstawiono m.in. kandydatury do Zarządu FDI,
oraz do Komitetów Stałych FDI.
We wtorek, 13 września odbyła się sesja otwarta nr 2 (tzw. Open Forum 2),
podczas której w krótkich wystąpieniach zaprezentowali się kandydaci do stałych
komitetów FDI, a następnie kontynuowano dyskusję dot. finansów FDi i organizacji
Kongresu w Brazylii oraz przyszłych Kongresów w Hong Kongu i Korei Płd.
Po południu dr A. Lella, reprezentując Zarząd ERO, uczestniczyła w burzliwym i
długim spotkaniu Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu (Budget Reference Committee),
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w którym udział wzięli także Skarbnik FDI oraz Dyrektor FDI ds. finansowych i
administracyjnych. Komitet Zjazdowy ds. Budżetu opracował raport z zaleceniami,
który został przekazany Zarządowi FDI (w załączeniu).
W środę, 14 września, dr A. Lella i M. Szewczyński brali udział w Otwartym Forum
nr 3 (Open Forum 3), a dr A. Śpiałek w spotkaniu Grupy Roboczej ERO ds.
Integracji.
Przedmiotem Otwartego Forum 3 były w dalszym ciągu kwestie finansów FDI i
organizacji kongresów.
Z uwagi na znaczenie omawianych spraw i emocje, jakie to wzbudziło, Otwarte
Forum trwało ponad 1 godz. dłużej niż planowano.
W tym czasie na spotkaniu Grupy Roboczej ERO ds. Integracji omawiano zakres i
harmonogram przyszłych działań Grupy, która według propozycji jej Przewodniczącej
skupi się na państwach byłego ZSRR – organizacje z tych państw niedawno
przystąpiły do ERO i zgłaszają potrzebę dodatkowej pomocy organizacyjnej.
Następnie dr A. Lella uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu ERO (ERO Board), a dr
A. Śpiałek i M. Szewczyński – w zastępstwie dr A. Lelli, pełniącej w NIL funkcję tzw.
Krajowego Oficera Łącznikowego FDI – wzięli udział w Forum Krajowych Oficerów
Łącznikowych FDI (National Liaison Officers’ Forum), które zostało niestety znacznie
skrócone z uwagi na przedłużające się Otwarte Forum 3.
Po południu odbyła się jesienna Sesja Plenarna ERO-FDI – szczegółowe
sprawozdanie w załączeniu.
Wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Kongresu. W pierwszej,
oficjalnej części, zgromadzeni wysłuchali przemówień Prezydenta FDI,
przewodniczącego Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Kongresu, Prezesa
Meksykańskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego oraz
Ministra Zdrowia
Meksyku, Salomóna Chertorivskiego Woldenberga. Podczas tradycyjnej prezentacji
flag narodowych wszystkich państw, z których pochodzą organizacje członkowskie
FDI, obecni na uroczystości delegaci i inni przedstawiciele poszczególnych państw
pozdrawiali pozostałych uczestników. W drugiej części zaprezentowane krótkie
widowisko taneczne oparte na kulturze Meksyku.
W czwartek, 15 września, odbywały się nieformalne spotkania z delegatami z
innych państw w celu ustalenia m. in. stanowiska odnośnie sytuacji, jaka zaszła w
ścisłym Zarządzie FDI w związku z nieprawidłowościami przy organizacji Kongresów.
W piątek, 16 września, odbyła się druga sesja Zgromadzenia Ogólnego FDI, tzw.
Zgromadzenie Ogólne B (General Assembly B).
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W tym dniu dołączyła delegacja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego –
wiceprezydenci PTS, prof. Honorata Shaw i prof. Marek Ziętek.
Głosowaniu poddane zostały 2 dokumenty związane z dalszą polityką FDI.
Dokument zaproponowany przez Komitet Naukowy FDI to Klasyfikacja Próchnicy i
System Postępowania. Próchnica jest głównym, powszechnym schorzeniem jamy
ustnej i postępowanie z nią powinno być oparte na obecnej wiedzy procesu
chorobowego, jego etiologii, zapobieganiu i kontroli. Promocja zdrowia i dobrego
samopoczucia całego społeczeństwa jest powiązana z kontrolą próchnicy.
Klasyfikacja próchnicy przedstawiona w formie graficznej daje podstawy do oceny
ryzyka, nadzoru i zapobiegania chorobie oraz promowania zdrowia. Klasyfikacja
powinna być włączona do inicjatywy ogólnej poprawy zdrowia, umożliwi to lekarzom
dentystom odgrywanie kluczowej roli w interdyscyplinarnej i wielospecjalistycznej
opiece medycznej i praktyce zdrowotnej bazującej na determinantach zdrowia,
zasadach powszechnych czynników ryzyka i społecznej odpowiedzialności za
system.
Projekt Klasyfikacji Próchnicy i Systemu Postępowania zaprezentowany na Zjeździe
jest stworzony, aby wytyczyć dentystom sposób postępowania przy podejmowaniu
indywidualnych decyzji i ocenę ryzyka w opiece dentystycznej pacjenta.
Oceniając obecną sytuację FDI rekomenduje:
rozwój i przyjęcie Klasyfikacji Próchnicy i Systemu Postępowania w przypadku
próchnicy włączając w to oceną ryzyka i zapobieganie, umożliwi opisanie i
udokumentowanie próchnicy na poziomie populacji i jednostki;
Klasyfikacja Próchnicy i System Postępowania będą stosowane jako podstawa
komunikacji i edukacji o próchnicy, jej zapobieganiu i kontroli postępowania
pacjentów, pracowników medycznych i decydentów;
klasyfikacja i system powinien dostarczyć ram do stworzenia właściwej polityki
zdrowotnej, planowania decyzji, odpowiedniego finansowo i skutecznego
wdrażania planowanego postępowania;
powinien rozwijać się odpowiedni i właściwy nadzór oraz prowadzenie
dokumentacji wspomagane systemem informatycznym;
najważniejsze jest dostarczenie systemu oraz wdrożenie istniejących,
kontynuowanych i przyszłych badań w celu jego udoskonalania.
Rezolucja została przyjęta 85,65% głosów za, przy 7,8% głosów przeciw i 6,6%
głosów wstrzymujących się.
Kolejnym dokumentem poddanym głosowaniu była aktualizacja postanowienia
przyjętego w roku 2005 na Zgromadzeniu Ogólnym FDI w Montrealu dotyczącego
materiałów wybielających zęby.
W przedstawionym dokumencie wyrażono poparcie FDI dla właściwego używania
przepisanej przez dentystów i nadzorowanej procedury wybielania. Lekarze dentyści
muszą przeprowadzić dokładne badanie jamy ustnej, ocenić potrzeby i oczekiwania
przed rozpoczęciem wybielania. Dotychczas przeprowadzone badania wykazują, że
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produkty wybielające zawierające nadtlenek wodoru, są bezpieczne i skuteczne,
jeżeli są używane pod nadzorem dentysty i zgodnie z instrukcją.
Lekarze dentyści i pacjenci powinni wziąć pod uwagę, że:
- rodzaj produktu, jego stężenie, dawka i metody leczenia muszą być odpowiednio
dostosowane; w celu uzyskania maksymalnych korzyści i zminimalizowania ryzyka
pacjent powinien uzyskać profesjonalną poradę, czy wybielanie jest odpowiednie dla
jego specyficznych warunków;
- najbardziej powszechnym efektem ubocznym podczas i bezpośrednio po
wybielaniu jest przejściowa wrażliwość zębów i delikatne podrażnienie dziąseł produkty wybielające zawierające wysokie stężenie nadtlenku wodoru nie powinny
być stosowane bez zabezpieczenia dziąseł;
- do nocnego wybielania preferowane jest używanie niewielkich ilości
niskoprocentowego nadtlenku wodoru, w tym celu należy stosować łyżki robione
indywidualnie, które redukują zarówno ilość preparatu, jak i możliwość jego
połknięcia;
- aktywacja czynnika wybielającego ciepłem, światłem lub laserem budzi
kontrowersje i dentyści powinni nieustanne śledzić prace naukowe dotyczące tej
procedury i jej niesprzyjającego działania na miazgę;
- długoterminowe działanie środka wybielającego o wysokim stężeniu na miazgę,
zębinę i tkanki miękkie pozostaje niejasne.
Za przyjęciem poprawki dotyczącej materiałów wybielających oddano 94,2% głosów,
przeciwnych było 1,7% głosów, wstrzymało się 4,1% głosujących.
Kontynuowano dyskusję nad kwestią organizacji Kongresów, w szczególności
sposobowi wyboru Hongkongu jako organizatora Kongresu w roku 2012. Wiele
wątpliwości wzbudziła informacja, że organizatorzy z Hongkongu nie zapewnili
gwarancji bankowej dla FDI, pomimo że podczas Otwartego Forum nr 3 Skarbnik FDI
wyraźnie o tym informowała, a nawet dziękowała kolegom z Hongkongu za to,
podkreślając, że mało kto na coś takiego by się zdecydował.
Przyjęty został raport Komitetu Zjazdowego ds. Budżetu (Budget Reference
Committee) z zaleceniami dla Zarządu FDI.
Ponadto, na wniosek niektórych europejskich organizacji, m.in. NIL, Zgromadzenie
przyjęło uchwałę, w której wskazano, że uznaje się, iż za obecną sytuację organizacji
odpowiedzialny jest ścisły Zarząd FDI, oraz zobowiązano kierownictwo do
zapewnienia wszystkim członkom Zarządu FDI dostępu do wszystkich dokumentów
dot. zobowiązań FDI i do stałego informowania organizacji członkowskich o sytuacji
finansowej FDI.
Dr Orlando Monteiro da Silva z Portugalii, przejmujący tego dnia obowiązki Prezesa
FDI, w świetle zaistniałej sytuacji zapewnił zgromadzonych, że dołoży wszelkich
starań, aby działalność FDI, także związana z organizacją Kongresów była jak
najbardziej przejrzysta.
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Następnie odbyły się wybory. W tym roku Zgromadzenie Ogólne wybierało PrezesaElekta FDI, 5 członków Zarządu FDI, Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego
FDI, 1 członka Stałego Komitetu ds. Komunikacji i Wsparcia Członków, 1 członka
Stałego Komitetu ds. Praktyki Lekarsko-Dentystycznej, 2 członków Stałego Komitetu
ds. Nauki oraz 1 członka Stałego Komitetu ds. Rozwoju Stomatologii i Promocji
Zdrowia.
Wybrane zostały następujące osoby:
Prezes-Elekt FDI:
Dr Tin Chun Wong – Hongkong
Członkowie Zarządu FDI:
Dr Emile M. China – Benin
Dr How Kim Chuan – Malezja
Dr Jaime Edelson – Meksyk
Prof. Masaki Kambara- Japonia
Dr Gerhard Seeberger –Włochy
Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego FDI:
Prof. Neil David Hewson - Australia
Członek Stałego Komitetu ds. Komunikacji i Wsparcia Członków:
Dr Natalia Lucas Nunes – Portugalia
Członek Stałego Komitetu ds. Praktyki Lekarsko-Dentystycznej:
Dr Stuart Johnston – Wielka Brytania
2 członkowie Stałego Komitetu ds. Nauki:
Dr Harry-Sam Selikowitz – Norwegia
Prof. Prasad Amaratunga – Sri Lanka
Członek Stałego Komitetu ds. Rozwoju Stomatologii i Promocji Zdrowia:
Dr Prathip Phantumvanit – Tajlandia
Ponadto w związku z wyborem na stanowisko Prezesa-Elekta FDI dotychczasowego
Skarbnika FDI, dr Wong, odbyły się dodatkowe wybory – Skarbnikiem FDI wybrano
dr Kathryn Kell z USA.
Pomiędzy 14 a 17 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 uniemożliwił korzystanie z
równolegle odbywającego się Kongresu.

Sporządzili:
Anna Lella, Anna Śpiałek, Marek Szewczyński.
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