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Sprawozdanie z Sesji Plenarnej  

Europejskiej Organizacji Regionalnej  

Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)  

 

Erewań, 29 - 30 kwietnia 2010 r. 
 

 

  Podczas tegorocznej Sesji Plenarnej, która po raz pierwszy odbyła się w 

Armenii, dokonano wyboru nowego Zarządu ERO-FDI, w skład którego wchodzą 

Prezes, Prezes Elekt, Sekretarz Generalny oraz dwóch członków.  

 

Sekretarzem Generalnym ERO-FDI wybrana została dr Anna Lella, 

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Dr A. Lella od wielu lat aktywnie reprezentuje 

polski samorząd lekarski w ERO-FDI, m.in. uczestnicząc w pracach grup roboczych. 

Od 2007 roku była Przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Równości, a od 2009 roku 

jest Przewodniczącą nowo powstałej Grupy Roboczej ds. Relacji między lekarzami 

praktykami a uniwersytetami. 

Prezesem Elektem wybrano dr Philippe Rusca ze Szwajcarii, a członkami 

zarządu zostali: dr Michael Frank z Niemiec oraz dr Bedros Yavru-Sakuk z 

Armenii. Jednocześnie ustępujący Prezydent, dr Patrick Hescot z Francji, przekazał 

insygnia  dotychczasowemu  Prezydentowi  Elektowi, dr. Gerhardowi Seebergerowi 

z Włoch. 

 

W Erewaniu Naczelną Izbę Lekarską, oprócz dr A. Lelli, reprezentowali dr 

Kazimierz Bryndal, członek Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej NRL oraz 

Marek Szewczyński z biura NIL. 

Podczas Sesji omówiono działalność ERO-FDI oraz członków Zarządu w 

ostatnim okresie, przedstawiono tzw. raporty narodowe zawierające informacje z 

poszczególnych państw reprezentowanych w ERO-FDI, przyjęto budżet na rok 2010, 

a przewodniczący 8 grup roboczych ERO-FDI przedstawili raporty kadencyjne z ich 

prac. Organizatorzy tegorocznej sesji, Armeńskie Stowarzyszenie Stomatologiczne, 

przedstawili system opieki stomatologicznej w Armenii. Podczas otwarcia sesji 

obecny był m.in. Minister Zdrowia Armenii.  

  ERO-FDI jest międzynarodową organizacją działającą w strukturach 

Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) skupiającą główne krajowe organizacje 

stomatologiczne z Europy należące do FDI (chodzi o państwa z Europy wg definicji 
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WHO, tj. z uwzględnieniem wszystkich byłych republik ZSRR oraz Izraela). Obecnie 

do ERO-FDI należą organizacje z 37 państw.  

ERO-FDI działa w zasadzie już od lat 50, a formalnie od roku 1965. ERO-FDI 

było pierwszą regionalną organizacją, jaka powstała w strukturach FDI. W 1965 r. do 

ERO-FDI należało 12 organizacji krajowych. Liczba ta rosła, szczególnie po roku 

1989, kiedy stopniowo przystępowały organizacje z większości byłych państw 

komunistycznych. Naczelna Izba Lekarska jest członkiem ERO-FDI, tworząc wraz z 

Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Polski Komitet Narodowy. 

 

Sesje Plenarne ERO-FDI odbywają się dwa razy do roku – wiosną na 

terytorium jednego z państw europejskich, a jesienią w ramach Światowego 

Kongresu FDI. W 2003 roku gospodarzem wiosennej Sesji była Polska. W ramach 

Sesji Plenarnych organizowane są także seminaria naukowe, w tym roku w Erewaniu 

odbyło się seminarium nt. ogólnomedycznego podejścia w stomatologii. 

 

Podczas Sesji Plenarnych przyjmowane są rezolucje i stanowiska dotyczące 

spraw istotnych dla stomatologii, które są pomocne organizacjom członkowskim w 

ich działalności na poziomie krajowym. Szczególną uwagę ERO-FDI poświęca 

kwestii zapewnienia, aby zawód lekarza dentysty był wolnym zawodem w pełnym 

tego znaczeniu. Większość pracy wykonują poszczególne grupy robocze, które 

zbierają i analizują dane oraz przygotowują projekty rezolucji. 

 

 

 

Sporządził: 

Marek Szewczyński. 

 

 

FDI World Dental Federation [fr. Federation Dentaire Internationale (FDI)]  
www.fdiworldental.org 

 
ERO  European Regional Organization of FDI 

www.erodental.org 
 

Światowa Federacja Dentystyczna FDI 
jest ogólnoświatowym, reprezentatywnym i niezależnym głosem stomatologów. 

Reprezentuje ponad milion lekarzy dentystów z blisko 200 organizacji 
stomatologicznych i zrzeszeń specjalistów ze 134 państw świata. 
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http://www.erodental.org/

