Sprawozdanie z Sesji Plenarnej
Europejskiej Organizacji Regionalnej
Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)
Meksyk, dnia 14 września 2011 r.

W ramach obrad Światowego Parlamentu Stomatologicznego (World Dental
Parliament), który towarzyszy Kongresowi FDI, w dniu 14 września 2011 r. w
Meksyku odbyła się druga tegoroczna Sesja Plenarna ERO.
Naczelna Izba Lekarska była reprezentowana przez dr Annę Lellę (pełniącą
jednocześnie funkcję Sekretarze Generalnego ERO), dr Annę Śpiałek i Marka
Szewczyńskiego.
Prezes ERO, dr Gerhard Seeberger z Włoch, otworzył obrady i poddał po dyskusję
propozycję programu. Przedstawiciel Austrii zgłosił wniosek o dodanie do porządku
obrad dyskusji nt. aktualnej sytuacji finansowej FDI. Zgromadzenie przyjęli porządek
obrad uwzględniający zgłoszoną propozycję. Jednogłośnie przyjęte zostało
sprawozdanie z poprzedniej Sesji Plenarnej ERO w Sofii.
Anna Lella odczytała nazwiska delegatów, ustanowiono quorum spotkania.
Raporty z działalności Zarządu ERO.
Dr Seeberger podkreślił m.in., że ERO – dzięki zaangażowaniu swych członków –
jest bardzo aktywną organizacją.
Dr Lella przedstawiła zgromadzonym broszurę o ERO, która została niedawno
opracowana i wydrukowana. Dr Seeberger podziękował dr Lelli i NIL za
przygotowanie tego materiału, a zebrani nagrodzili brawami.
Dr Peter Engel, Prezes Niemieckiej Izby Lekarsko-Dentystycznej wyjaśnił, że dr
Michael Frank z Niemiec, Skarbnik ERO, jest nieobecny z powodów zdrowotnych i
przebywa obecnie w szpitalu w Niemczech.
Dr Philippe Rusca ze Szwajcarii, Prezydent Elekt ERO, poinformował, że
przygotowane zostało tłumaczenie na języki francuski i niemiecki znowelizowanej

str. 1

niedawno Konstytucji ERO. Ponadto poinformował, że w związku z uzyskaniem
osobowości prawnej w Szwajcarii, ERO otworzyło własny, niezależny rachunek
bankowy, który będzie funkcjonował od przyszłego roku. Podkreślił, że ERO jest
najlepiej zorganizowaną i funkcjonującą organizacją regionalną FDI.
Dr Bedros Yavru-Sakuk z Armenii, Członek Zarządu ERO, zaapelował do delegatów
o stały kontakt z Zarządem i biurem ERO. Dodał, że przedstawiciele organizacji
członkowskich ERO powinni popierać wspólnych kandydatów europejskich w
wyborach do organów FDI.
Dr Lella poinformowała, że Zarząd omawiał w ostatnim czasie kwestię poprawienia
strony internetowej ERO – m. in. z pomocą webmastera z Włoch zajmującego się
stroną ERO. Dr Lella zachęciła do umieszczania na stronie ERO informacji o
krajowych kongresach stomatologicznych.
Następnie Zarząd ERO przedstawił graficzny schemat działalności ERO pod nazwą
„ERO working model as a house” (w załączeniu). Zgromadzeni wstępnie przyjęli ten
schemat jako oficjalny dokument ERO. Ostateczna wersja zostanie przygotowana po
konsultacji z organizacjami członkowskimi.
Raporty z działalności Grup Roboczych ERO.
Prof. Denis Bourgeois z Francji, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prewencji
poinformował m. in., że wkrótce zostanie rozesłany kwestionariusz dot. chorób
układu krwionośnego.
Z uwagi na nieobecność prof. Alexa Mersela z Izraela, Przewodniczącego Grupy ds.
Edukacji, działalność Grupy omówił Zastępca Przewodniczącego, dr Paulo Melo z
Portugalii. Wskazał, że Grupa jako główny cel stawiała sobie zebranie informacji nt.
systemów doskonalenia zawodowego w poszczególnych państwach.
Działalność Grupy ds. Edukacji została przez zgromadzonych poddana krytyce. Dr
Rusca pytał, czy jakieś cele Grupy zostały osiągnięte. Dr Yavru-Sakuk stwierdził, że
wydaje się, iż należy określić nowe zadanie dla grupy – samo wysyłanie
kwestionariuszy jest niewystarczające. Zaproponował, aby zmienić kierownictwo
Grupy. Przez 4 ostatnie lata nie opracowano bowiem nawet jasnego plany działania.
Prof. Nermin Yamalik z Turcji, Przewodnicząca Grupy ds. Kontaktów z
Uniwersytetami, omówiła rezultaty kwestionariusza dot. opinii krajowych organizacji
dentystycznych nt. współpracy z uniwersytetami. Grupa przystąpiła do realizacji
drugiej fazy zaakceptowanego przez forum harmonogramu pracy. Poinformowała, że
obecnie Grupa zbiera odpowiedzi od uczelni medycznych (wysłano do 173 uczelni) –
dotychczas otrzymano 13 odpowiedzi, m.in. z Polski. Wiosną 2012 r. Grupa planuje
zaprezentować rezultaty tego kwestionariusza. Następnie planowane jest
uruchomienie forum dyskusyjnego na stronie internetowej. Na koniec powstanie zaś
pisemny dokument pod nazwą „Call to action”.
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Dr Ernst-Jürgen Otterbach z Niemiec, Przewodniczący Grupy ds. Wolnej Praktyki
Dentystycznej, poinformował zebranych, że Grupa zamierza zająć się nowym
tematem dotyczącym zasad ustalania w poszczególnych państwach stawek opłat za
świadczenia stomatologiczne. Ustalenie równowagi pomiędzy zasadami wolnej
praktyki zawodowej a koniecznością uzyskiwania dochodu z wykonywanego zawodu
ma bowiem bardzo duże znaczenie. Dr Otterbach liczy na to, że Grupa uzyska
możliwie dużo odpowiedzi na pytania zawarte w opracowywanym aktualnie
kwestionariuszu – chociaż zdaje sobie oczywiście sprawę, że pytania mogą być
skomplikowane i będą wymagać poświęcenia trochę czasu.
Dr Elena Iwanowa z Rosji, Przewodnicząca Grupy ds. Integracji, przypomniała że
celem Grupy jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy „starymi” i „nowymi”
organizacjami członkowskimi ERO. Zapowiedziała, że podczas kongresu
dentystycznego państw Europy Wschodniej w Turcji w dniach 5 – 8 października br.
odbędzie się spotkanie Prezesów organizacji dentystycznych z państw Europy
Wschodniej. Dr Doneus zapytał, co Grupa rozumie pod pojęciem Europy
Wschodniej, o jakie państwa chodzi. Dr Iwanowa odpowiedziała, że chodzi o Rosję i
inne państwa byłego ZSRR.
Z uwagi na nieobecność dr. Vesny Barac-Furtinger z Chorwacji, Przewodniczącej
Grupy ds. Kobiet w Stomatologii, dr Lella poinformowała, że zebrani otrzymali
pisemny raport o działalności Grupy przygotowany przez dr Barac-Furtinger.
Dr Roland L’Herron z Francji, Przewodniczący Grupy ds. Jakości, omówił wstępne
rezultaty kwestionariusza rozesłanego w lipcu 2011 r., który dot. długości kształcenia,
stażu podyplomowego, doskonalenia zawodowego, nadzoru nad praktykami,
gwarancjami na usługi stomatologiczne. Dr L’Herron poprosił państwa, które nie
udzieliły jeszcze odpowiedzi, aby jak najszybciej to uczyniły.
Dr Edoardo Cavalle z Włoch, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Zespołu
Stomatologicznego, poinformował, że Grupa zajmowała się ostatnio głównie kwestią
uprawnień zawodowych higienistów dentystycznych w poszczególnych państwach.
Sytuacja finansowa FDI.
Dr Seeberger stwierdził na wstępie, że jako największa organizacja regionalna FDI
ERO powinno wyrazić wspólne stanowisko w sprawie organizacji kongresów FDI i
zaistniałej sytuacji finansowej.
W dyskusji podkreślano, że nadal nie zastały przekazane jasne informacje, kto jest
odpowiedzialny za przygotowanie Kongresu FDI w 2010 r. w Salvador de Bahia w
Brazylii, a także nadal nierozwiązane problemy z rozliczeniami finansowymi.
Wskazywano, że panuje powszechne niezadowolenie wśród przedstawicieli
organizacji członkowskich FDI z działalności ścisłego zarządu FDI. Szczególnie
krytykowano postępowanie Prezesa FDI Roberto Vianny z Brazylii, który nie
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poczuwa się do żadnej odpowiedzialności za zaistniałą sytuację i nie odpowiada
merytorycznie na pytania zadawane przez delegatów, ograniczając się do grożenia
wszystkim postępowaniem sądowym.
Dr Patrick Hescott z Francji, członek zarządu FDI, stwierdził, że wydaje się, iż należy
jednak przyjąć raport Skarbnika FDI za 2010 r., ponieważ zadaniem skarbnika jest
przedstawienie w raporcie aktualnej sytuacji finansowej i z tego zadania skarbnik się
wywiązał. Drugą sprawą natomiast jest dalsze wyjaśnianie kwestii organizacji
Kongresu FDI w Brazylii i rozliczeń finansowych z tym związanych. Prezes
Brazylijskiego Stowarzyszenia Dentystycznego obecny na dzisiejszym otwartym
forum nadal nie udzielił odpowiedzi na pytania, które FDI od dawno kieruje do
brazylijskich organizatorów. Również dzisiaj nie udzielił żadnych konkretnych
odpowiedzi, twierdząc m.in., że w Brazylii rzekomo nie wystawia się faktur.
Dr Wolfgang Sprekels z Niemiec stwierdził, że podczas Zgromadzenia Generalnego
B delegaci powinni zażądać od Prezesa Vianny, aby co najmniej przeprosił za swe
postępowanie.
Z uwagi na upływ czasu oraz brak dalszej możliwości korzystania z usług tłumaczy dr
Seeberger podziękował zebranym za uczestnictwo i zakończył Sesję.

Sporządził:
Marek Szewczyński

W załączeniu:
porządek obrad (wersja anglojęzyczna);
lista delegatów (wersja anglojęzyczna);
ERO working model as a house (wersja anglojęzyczna).

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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