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Sprawozdanie ze 

Światowego Parlamentu Stomatologicznego 

Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) 

 

Salvador de Bahia, 28 sierpnia – 5 września 2010 r. 

 

 

FDI World Dental Federation jest najstarszą międzynarodową organizacją 

zrzeszającą stomatologów. Założona została w Paryżu 1900 roku pod nazwą  

Federation Dentaire Internationale. Cele tej organizacji zawarte w uaktualnionej w 

2008 roku konstytucji skupiają się na kreowaniu i uzgadnianiu wspólnej polityki w 

zakresie zdrowia jamy ustnej, stałego doskonalenia programów edukacyjnych i 

prezentowaniu wspólnego stanowiska w sprawach o zasięgu światowym jak również 

wspieraniu aktywności  organizacji  członkowskich w działaniach prozdrowotnych. 

W skład FDI wchodzi m. in. 5  organizacji regionalnych: 

African Regional Organisation (ARO),  Asia Pacific Regional Organisation (APRO), 

European Regional Organisation (ERO), Latin American Regional Organisation 

(LARO) oraz North American Regional Organisation (NARO). 

Jednym z zadań FDI jest rozwój i rozszerzanie polityki standardów i informacji 

związanych ze wszystkimi aspektami zdrowia jamy ustnej na świecie. 

Pełniąc rolę fachowego światowego przedstawiciela lekarzy stomatologów, by 

osiągać zamierzone cele FDI współpracuje z innymi parterami. W 2009 roku FDI 

skupiała ok. 200 organizacji: jako regularnych członków 144 narodowe organizacje 

zrzeszające lekarzy dentystów, które reprezentują łącznie milion lekarzy dentystów 

ze 134 krajów. Ponadto jako członków stowarzyszonych FDI zrzesza kolejnych 60 

organizacji i grup związanych ze stomatologią. 

Działalność FDI rozpowszechniana jest poprzez poprawę komunikacji zarówno w 

ramach organizacji, jak i na zewnątrz, m.in. poprzez publikacje sprawozdań i 

raportów, zainteresowanie prasy, rozbudowę i aktualizację stron internetowych i 

ogólne budowanie renomy Federacji. Co miesiąc do 600 000 lekarzy dentystów 

rozsyłany jest biuletyn informacyjny. 
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W dniach 28 sierpnia – 5 września 2010 r.  obradował Światowy Parlament 

Dentystyczny FDI, któremu towarzyszył Doroczny Światowy  Kongres Dentystyczny 

FDI. Miejscem obrad był Pestana Bahia Hotel w Salvador da Bahia w Brazylii. 

 

NIL i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne mają podpisaną umowę, zgodnie z którą 

współtworzą Polski Komitet Narodowy, będący wspólną reprezentacją polskich 

stomatologów w strukturach FDI. 

Zgodnie ze Konstytucją FDI proporcjonalnie do liczby stomatologów w Polsce 

przysługuje nam 6-osobowa reprezentacja: 4 delegatów i 2 obserwatorów. W myśl 

porozumienia z ZG PTS, proporcjonalnie do opłacanej składki, NRL deleguje  3 

przedstawicieli-delegatów oraz jednego doradcę; a PTS 1 delegata i 1 obserwatora. 

 

W 2010 r. NIL reprezentowały 2 osoby: 

- Anna Lella – Wiceprezes NRL, przewodnicząca KS NRL, Sekretarz Generalny 

ERO-FDI – Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej.  

- Ewa Miękus-Pączek, członek KS NRL, przewodnicząca grupy roboczej KS NRL ds.  

współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi w celu ew. 

opracowania aktualizacji standardów leczenia stomatologicznego  

 

W dniu 30 sierpnia odbyło się Otwarte Forum 1. 

W czasie posiedzenia dyskutowano nad szkicami FDI Policy Statements 

prezentowanymi przez przewodniczących komitetów, ustosunkowując się do 

poprzednio  podjętych działań  przez członków grup roboczych. 

Omówiono plan wyborów do Stałych Komitetów FDI. 

Zgłaszano inne wnioski na posiedzenie Zgromadzenie Ogólne A. 

 

W dniu 31 sierpnia odbyło się Zgromadzenie Ogólne A. 

Po powitaniu zgromadzonych, sprawdzeniu quorum, ogłoszeniach, komunikatach, 

przedstawieniu informacji o protokole z 2009 r. z Singapuru, zaproponowaniu 

porządku dziennego, rozpoczęła się pierwsza część obrad. 

Jako pierwszy zabrał głos Prezydent FDI Roberto Vianna. Przedstawił swoje 

dokonania od czasu rozpoczęcia prezydentury. Następnie  omówiono sprawozdanie 

dyrektora  Davida Aleksander z pracy biura Zarządu Głównego FDI. ( w załączeniu 

rozwinięcie) 

Burzliwą dyskusję wywołał budżet i bussines plan FDI, opracowany do 2014 roku. 

Przedstawiono sprawozdania Komitetów Stałych FDI: 

1. ds. Komunikacji i Wsparcia Członkowskiego nt. doradztwa i monitoringu w 

sprawach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; 

2. ds. Praktyk Dentystycznych nt. jakości opieki i szkoleń, etyki, nowych 

technologii; 

3. ds. Edukacji nt. planowania i monitorowania programu naukowego 

Corocznego Kongresu Dentystycznego; 

4. ds. Nauki; 
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5. ds. Światowego Rozwoju Stomatologii i Promocji Zdrowia nt. działań 

prozdrowotnych FDI oraz  rozwoju i koordynacji strategicznych programów 

poprawy zdrowia w tym zdrowia jamy ustnej.   

 

Przedmiotem dyskusji były też: 

1. promocja zdrowia jamy ustnej, 

2. bezpieczeństwo pacjenta, 

3. rtęć i bezpieczeństwo stosowania amalgamatu w stomatologii. 

W drugiej części obrad przedstawiono nominacje do Zarządu Głównego, oraz do 

komitetów stałych FDI ( naukowego, praktyk lekarsko-dentystycznych, d.s. nauki, d.s. 

rozwoju i promocji zdrowia j.u.) 

 

W dniu 1 września odbyło się Otwarte Forum 2. 

Było ono poświęcone głównie prezentacji kandydatów do zarządu FDI i do stałych 

komitetów FDI. Kandydaci obrazowali swoje plany działania w razie wygranej w  

wyborach, odpowiadali na pytania zgromadzonych. Dalej dyskutowano o budżecie 

FDI i wpływu kryzysu gospodarczego na zasoby finansowe FDI. 

 

Równolegle zebrały się  w salach seminaryjnych poszczególne grupy  robocze ERO-

FDI, Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej.  

 

W dniu 2 września odbyło się posiedzenie pięcioosobowego zarządu Europejskiej 

Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej. 

Tego samego dnia zorganizowano spotkanie NLO [National Liaison Officer], podczas 

którego zaprezentowano nową formę interaktywnej komunikacji VOX. 

 

Ponadto dnia 2 września odbyło się posiedzenie plenarne ERO-FDI. Posiedzeniu 

przewodniczył Gerhard Seeberger, prezydent ERO-FDI. 

Po powitaniu i przedstawieniu uczestników rozpoczęła się dyskusja nad nowelizacją 

Konstytucji ERO, aby spełniała wymogi legislacyjne Szwajcarii. Po wnikliwej debacie 

przyjęto konstytucję jednogłośnie. 

Następnie wysłuchano sprawozdań liderów grup roboczych: 

1. ds. profilaktyki; 

2. ds. edukacji (akredytacje, zaplecze); 

3. ds. feminizacji zwodu - kobieta „przedsiębiorca”, kobieta pracownik 

uniwersytetu, inne zatrudnienia; 

4. ds. relacji pomiędzy lekarzami praktykami a środowiskiem uniwersyteckim; 

5. omówiono problem zespołów stomatologicznych, skupiając się głównie na 

sprawie poziomu  kształcenia asystentek stomatologicznych; 

6. dużo czasu poświęcono zagadnieniu lekarsko-dentystycznych praktyk 

wolnorynkowych; 

7. podsumowano dotychczasową działalność grypy ds. rozszerzenia i integracji 

organizacji członkowskich ERO. 
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Przyjęto sprawozdania i zaakceptowano plan pracy grup zaprezentowany przez ich 

przewodniczących do czasu następnego plenum; Uchwalono  stanowisko przeciw 

praktyce selektywnych kontraktów z ubezpieczycielami, które doprowadzają do 

znacznej zależności stomatologów, czasem wręcz mogą  mieć wpływ na decyzję o 

leczeniu, dążą jedynie do sięgnięcia po potencjał oszczędności dentystów, a  

niezależność lekarza dentysty  może stać się zagrożona. Niezależny wybór lekarza i 

wolność w procesie leczenia zdaniem ERO-FDI muszą być podstawową zasadą 

pracującego  niezależnie i na własny rachunek i stomatologa. 

 

Wieczorem odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Kongresu. W pierwszej 

oficjalnej części, zebrani wysłuchali przemówień i sprawozdań Prezydenta FDI oraz  

gospodarzy: przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Kongresu i innych 

reprezentantów rządu, ministerstwa zdrowia, burmistrza.  

Prezentując flagi narodowe wymieniono wszystkie państwa członkowskie FDI. 

Jednocześnie obecne na uroczystości delegacje krajów członkowskich pozdrawiały 

pozostałych uczestników. W drugiej części obejrzeliśmy widowisko  baletowe 

zawierające bogatą historię Brazylii, dziedzictwa kulturowego. 

 

W dniu 3 września odbyła się sesja Młodych Lekarzy Dentystów. 

Polskę reprezentowała samodzielnie stażystka z Wrocławia, Magdalena 

Maciejowska, należącą do  Young Dentists Forum, która już  w trakcie studiów 

działała aktywnie w międzynarodowych organizacjach studenckich.  

 

Ponadto tego dnia odbyło się robocze spotkanie Zarządu ERO-FDI  z delegatami z 

Bułgarii w celu ustalenia szczegółów organizacyjnych planowanej na wiosnę sesji 

plenarnej ERO-FDI w Sofii. 

 

W dniu 4 września odbyło się Zgromadzenie Ogólne B. 

Przystąpiono do przeglądu i rewizji stanowisk FDI. W trakcie posiedzenia głosowano 

nad wycofaniem  pięciu  nieaktualnych. 

Wszystkie wyniki były poprzedzone raportem przewodniczących danych sekcji, 

których dotyczyły tematycznie stanowiska, oraz uprzednio rekomendowane przez 

Zarząd Główny FDI i zgłoszone na posiedzenie ogólne FDI. 

Do przedstawicieli NIL dołączyła reprezentacja Polskiego Towarzystwa 

Stomatologicznego - prezydent PTS Bartłomiej W. Loster, w-ce prezydent Prof. 

Honorata Shaw. 

 

Ponownie dyskutowano nad szczegółami poszczególnych sekcji w budżecie FDI 

2010 – 2011 i kosztach przeniesienie biura do Genewy. 

 

Omawiano też bezpieczeństwo stosowania amalgamatu, wpływ na sytuację 

ekonomiczną systemów ubezpieczeniowych w razie wycofania tego materiału, 

przyjmując  finalnie  stanowisko. FDI jako ogólnoświatowy, niezależny, autorytatywny 

głos lekarzy dentystów wzywa rządy do rozwoju i dopilnowania efektywnego 
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zapobiegania próchnicy zębów. Prewencja próchnicy to także przywrócenie 

amalgamatu dentystycznego jako bezpiecznego, trwałego i ekonomicznego materiału 

do wypełnień zębów. 

 

Następnie odbyły się wybory do Zarządu Głównego i Stałych Komitetów FDI. 

Reprezentacja europejska uzyskała aprobatę swoich kluczowych kandydatów z 

wysokimi notami.  

Zarząd Główny: 

Dr Patrick Hescot – Francja 

Prof. Nermin Yamalik – Turcja 

Dr Arif Alvi – Pakistan 

Dr Jack Cottrel –Kanada 

Komitety Stałe: 

Komunikacji i Wsparcia Członkowskiego: 

1. Dr Aleksander Tolemeijer – Holandia 

Praktyk Dentystycznych 

1. Dr Ralf Wagner – Niemcy 

Edukacji 

1. Dr Sally Hewett – USA 

2. Prof. Takashi Inoue – Japonia 

3. Prof. Young-Guk Park – Korea 

Nauki: 

1. Prof. Estela de los Angeles Gispert Abreu – Kuba 

Rozwoju Dentystyki i Promocji Zdrowia 

1. Dr Valerie Robison – USA 

 

Zarząd Główny zaproponował i podał następujące  postanowienia końcowe: 

1. W oznaczonym miejscu i czasie zbierze się Council C, aby dokonać oceny 

Kongresu w Salvadorze, co do finansów, konfliktu interesów itd. 

2. Skarbnik oraz trzech członków ZG a także niezależny audytor dokonają oceny 

finansów FDI 

3. końcowy raport będzie przedstawiony w czasie przyszłorocznego kongresu. 

 

Dnia 5 września odbyło się Ogólnoświatowe Forum Kobiet w Stomatologii. 

W czasie spotkania wygłoszono referaty o tematyce dotyczącej pozycji i sytuacji 

zawodowej kobiet w poszczególnych regionach, problemów z podnoszeniem 

kwalifikacji, pozycji w edukacji stomatologicznej, innych zagadnień dot. rozwoju 

kobiecej kariery i pozycji menadżera w zespole stomatologicznym. 

 

Obradom Światowego Parlamentu Dentystycznego FDI towarzyszył bogaty program 

naukowy. Sesje naukowe trwały od 1 do 5 września 2010 r. Obejmowały wszystkie 

dziedziny stomatologii. Jednakże napięty program licznych zebrań praktycznie 

uniemożliwiał udział w równoległych sesjach naukowych.  

Również  technicy dentystyczni mieli swoje sesje w dniach 3 i 4 września. 
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Na kilkudziesięciu stoiskach wystawowych zaprezentowano materiały, sprzęt 

stomatologiczny także bogatą literaturę naukową. 

 

 

Uwagi końcowe. 

Światowy Parlament Dentystyczny FDI wraz z Dorocznym Światowym Kongresem 

Dentystycznym FDI jest najważniejszym wydarzeniem dotyczącym  zawodu lekarzy 

stomatologów. NIL powinna mieć na nim możliwie szeroką reprezentację i w pełni 

wykorzystywać należną nam liczbę delegatów. Dałoby to możliwość pełnego 

uczestnictwa w licznych, odbywających się często równolegle, zebraniach 

poszczególnych Stałych Komitetów. Koszt uczestnictwa pomimo znacznej odległości, 

przy odpowiednio wczesnym rezerwowaniu biletów, nie jest obciążający, wręcz 

porównywalny z kosztem lotów europejskich np. do Brukseli. Z uwagi na miejsca 

posiedzeń w poszczególnych częściach świata i czasem wątpliwe poczucie 

bezpieczeństwa rezerwacje hoteli powinny być w miarę możliwości w głównych 

hotelach kongresowych. Pozorna oszczędność na noclegach przyczyniająca się do 

wyboru innych niewiele tańszych miejsc noclegowych skutkuje większymi wydatkami 

na środki transportu indywidualnego i utratę cennego czasu na dojazdy.  

Ze względu na zwyczaj wręczania upominków reprezentantom państwa-gospodarzy 

kongresu do rozważenie utworzenie funduszu na prezenty promującego Polskę i  

nasz samorząd.    

 

 

 

 

Sporządziły: 

Anna Lella, Ewa Miękus-Pączek. 

  


