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Sprawozdanie z Sesji Plenarnej  

Europejskiej Organizacji Regionalnej  

Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)  

 

Sofia, 14 - 15 kwietnia 2011 r. 

 

 

Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej, ERO-FDI, 

jest międzynarodową organizacją lekarsko-dentystyczną działającą w strukturach 

Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) skupiającą główne krajowe organizacje 

stomatologiczne z Europy należące do FDI (chodzi o państwa z Europy wg definicji 

WHO, tj. z uwzględnieniem wszystkich byłych republik ZSRR oraz Izraela). Obecnie 

do ERO-FDI należą, jako regularni członkowie, organizacje z 37 państw, ponadto 

organizacje współpracujące: FVDZ, SPP, ESDE. 

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 Plenarnej ERO-FDI była Polska. 

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. 

Liczba delegatów z poszczególnych państw jest regulowana [proporcjonalna do 

liczby czynnych zawodowo lekarzy dentystów w danym państwie] , Polskiej delegacji 

przysługuje możliwość delegowania 6 osób [ 4pełnoprawnych delegatów i 2 

doradców/obserwatorów]. 

Uczestnikami spotkań są nie tylko lekarze stomatolodzy ale również inne osoby z 

danej organizacji narodowej – głównie prawnicy, socjolodzy  lub inni pracownicy biur 

ds. współpracy zagranicznej  

Podczas tegorocznej Sesji Plenarnej ERO-FDI w Sofii, w skład delegacji Naczelnej 

Izby Lekarskiej wchodzili: Anna Lella, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Anna 

Śpiałek, członek Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady 

Lekarskiej, oraz Marek Szewczyński, pracownik Biura Naczelnej Izby Lekarskiej, 

kierownik Ośrodka Uznawania Kwalifikacji.  
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W dniu 14 kwietnia, przed rozpoczęciem Sesji Plenarnej, odbyło się posiedzenie 

Zarządu ERO-FDI, w którym uczestniczyła A. Lella, pełniącą od 2010 roku funkcję 

Sekretarza Generalnego ERO-FDI.  

 

Następnie odbyły się spotkania poszczególnych Grup Roboczych ERO-FDI. 

 

A. Śpiałek oraz M. Szewczyński wzięli udział w spotkaniu Grupy Roboczej Wolna 

Praktyka Lekarsko-Dentystyczna w Europie (Liberal Dental Practice in Europe). 

Przewodniczący Grupy, E.-J. Otterbach z Niemiec, przedstawił materiał roboczy dot. 

kwestii wykonywania zawodu lekarza dentysty jako wolnego zawodu, w którym 

przywołana została definicja pojęcia wolny zawód zawarta w orzeczeniu 

europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz wskazane były aktualne zagrożenia 

dla niezależności zawodowej lekarzy dentystów. Po krótkiej dyskusji Przewodniczący 

Grupy przedstawił projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia wolnej praktyki lekarsko-

dentystyczne. Obecni na spotkaniu zaaprobowali projekt i ustalili, że zostanie on 

poddany pod głosowanie podczas Sesji Plenarnej. Kolejne spotkanie Grupy 

odbędzie się we wrześniu przy okazji Sesji Plenarnej w Mexico City. 

 

A. Śpiałek i M. Szewczyński wzięli następnie udział w spotkaniu Grupy Roboczej 

Zespół Stomatologiczny (Dental Team) pod przewodnictwem. E. Cavalle z Włoch. Na 

spotkaniu omówiono projekt rezolucji w sprawie profilu zawodowego asystenta 

stomatologicznego (dental chairside assistant). Projekt określa wymogi w zakresie 

kształcenia oraz uprawnienia zawodowe asystenta stomatologicznego, wyraźnie 

wskazując, że asystent pracuje pod nadzorem lekarza dentysty. Zastrzeżenia do 

projektu zgłoszone zostały przez British Dental Association, uczestnicy spotkania nie 

podzielili stanowiska kolegów brytyjskich i zdecydowali, że projekt zostanie 

skierowany pod głosowanie na Sesji Plenarnej. Jednocześnie ustalono, że po 

przyjęciu rezolucji zostanie ona przekazana Radzie Europejskich Lekarzy Dentystów 

(CED), która również zajmuje się tą sprawą i będzie przedstawiać  stanowisko 

lekarzy dentystów w tej sprawie Komisji Europejskiej, w której toczą się obecnie 

prace związane z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (European Qualification 

Framework). E. Cavalle poinformował zebranych, że w najbliższej przyszłości Grupa 

zajmie się kwestią kwalifikacji i prób poszerzania kompetencji zawodowych 

stomatologicznych zawodów pomocniczych. Zebrani  byli zgodni co do tego, że 

należy zając jednoznaczne stanowisko, że przedstawiciele zawodów pomocniczych 

nie mogą uzyskiwać uprawnień do samodzielnego udzielania świadczeń 

zdrowotnych, nawet jeżeli w niektórych państwach zawody pomocnicze wykonują 

osoby z wykształceniem akademickim (licencjatem). Grupa spotka się w celu 

omówienia projektu dokumentu w tej sprawie w dniu 16 lipca br. we Frankfurcie. 

A. Lella uczestniczyła w spotkaniu Grupy Roboczej „Relacje między lekarzami 

praktykami a uniwersytetami”, której była inicjatorem i założycielem, a obecnie 

nadzoruje działania jako Sekretarz Generalny ERO-FDI. Na spotkaniu przedstawione 

zostały zebrane przez Grupę odpowiedzi na pytania dot. współpracy krajowych 
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organizacji stomatologicznych z uczelniami medycznym oraz omawiano kierunki 

dalszych działań Grupy. 

 

Otwarcie Sesji Plenarnej przez Prezydenta ERO-FDI, G. Seebergera z Włoch, 

poprzedziło krótkie wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Bułgarii, Boyko Borisova. 

Ponadto wśród gości był m. in. Wiceminister Zdrowia Bułgarii, M. Zortev, Prezes FDI, 

R. Vianna oraz Skarbnik FDI T. C. Wong. 

N. Sharkov, Prezes Bułgarskiego Stowarzyszenia Dentystycznego, organizatora 

tegorocznej sesji Plenarnej, przedstawił historię tej organizacji, która powstała w 

1905 r., w roku 1947 została rozwiązana przez władze komunistyczne, a ponownie 

działalność podjęła w roku 1990. Stowarzyszenie prowadzi m. in. rejestr lekarzy 

dentystów - rejestracja jest warunkiem wykonywania zawodu. Stowarzyszenie 

uchwala kodeks etyki zawodowej, który obowiązuje wszystkich lekarzy dentystów. W 

ramach Stowarzyszenia działa 28 oddziałów regionalnych. W Bułgarii jest obecnie 

ok. 8000 lekarzy dentystów - 1 lekarz przypada na ok. 900 mieszkańców. W Bułgarii 

istnieje 10 specjalizacji lekarsko-dentystycznych – szkolenie trwa 3 lata i kończy się 

egzaminem państwowym. Zdecydowana większość bułgarskich lekarzy dentystów 

(98%) wykonuje zawód w ramach prywatnej praktyki. Lekarze dentyści w Bułgarii są 

zobowiązani do doskonalenia zawodowego, funkcjonuje system punktów 

edukacyjnych.  

Ponadto N. Sharkov w zarysie zaprezentował bułgarski system ubezpieczenia 

zdrowotnego, którym administruje Narodowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Ponad 6 100 lekarzy dentystów w Bułgarii ma zawarte kontrakty z Funduszem.  

Prezydent ERO-FDI oraz pozostali członkowie Zarządu przedstawili sprawozdania z 

działalności w ostatnim okresie. Delegaci zostali poinformowani m. in., że 

zakończona została procedura rejestracji ERO-FDI w szwajcarskim kantonie Genewa 

jako stowarzyszenia na zasadach wynikających ze szwajcarskiego kodeksu 

cywilnego, co znacznie ułatwi funkcjonowanie organizacji, także pod względem 

finansów (dotychczas ERO-FDI nie posiadając osobowości prawnej nie mogła nawet 

posiadać własnego rachunku bankowego i musiała korzystać z uprzejmości 

Szwajcarskiego Stowarzyszenia Dentystycznego). 

 

A. Lella przedstawiła podsumowanie tzw. raportów krajowych  zawierających 

informacje z poszczególnych państw reprezentowanych w ERO-FDI. Na wstępie A. 

Lella podkreśliła znaczenie raportów narodowych, które są istotnym źródłem 

informacji o sytuacji w zakresie stomatologii w poszczególnych państwach i 

zaapelowała o ich przygotowywanie do przedstawicieli wszystkich organizacji 

członkowskich. Co ważne w tym roku do sekretariatu ERO-FDI wpłynęły raporty z 20 

państw co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednym z 

ważniejszych i niepokojących  zagadnień podnoszonych przez organizacje 

członkowskie w raportach jest kwestia nasilających się działań zmierzających do 

poszerzenia uprawnień zawodowych zawodów pomocniczych, w szczególności 

techników i higienistek. Kilka organizacji krajowych uczestniczyło w opracowaniu 
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wytycznych dla lekarzy dentystów zakresie postępowania klinicznego. Pełne wersje 

raportów są dostępne na stronie internetowej ERO-FDI. 

A. Gevorgyan zaapelował do ERO-FDI o pomoc odnośnie sytuacji w Armenii 

związanej z nadmierną liczbą absolwentów studiów lekarsko-dentystycznych 

spowodowaną wzrostem liczby prywatnych uczelni (ok. 1000 absolwentów rocznie). 

W toku dyskusji przeważała opinia, że kwestia planowania kadr medycznych i 

ewentualnych ograniczeń w naborze na studia należy do kompetencji krajowych, w 

związku z tym ERO-FDI raczej nie powinno się w tej sprawie zwracać do władz 

armeńskich. Sprawa zostanie rozpatrzona przez Zarząd po przekazaniu przez stronę 

armeńską bardziej szczegółowych informacji na ten temat. 

W związku z pytaniem dot. utworzenia w naczelnej Izbie Lekarskiej Biura Rzecznika 

Praw Lekarza przedstawiciele NIL przekazali bliższe informacje o zadaniach 

Rzecznika. 

 

Następnie przewodniczący Grup Roboczych przedstawiali raporty z działalności 

poszczególnych Grup.  

Delegaci przyjęli jednogłośnie rezolucję w sprawie wolnej praktyki lekarsko-

dentystycznej, której projekt opracowała Grupa Robocza Wolna Praktyka Lekarsko-

Dentystyczna w Europie . 

Przewodnicząca Grupy Roboczej Relacje między lekarzami praktykami a 

uniwersytetami, N. Yamalik z Turcji, szczegółowo omówiła odpowiedzi na 

kwestionariusz z pytaniami nt. współpracy organizacji zawodowych z uczelniami 

medycznymi. 

 

W międzyczasie Prezes FDI, R. Vianna omówił ostatnie działania FDI, informując m. 

in. o objęciu w marcu br. funkcji Dyrektora Wykonawczego FDI przez pana Jean-Luc 

Eiselé. 

 

Drugiego dnia obrad odbyła się dyskusja poświęcona kierunkom dalszej działalności 

ERO-FDI.  

 

W dalszej części kontynuowano raporty z działalności Grup Roboczych. 

Opracowana przez Grupę Roboczą Zespół Stomatologiczny rezolucja w sprawie 

profilu zawodowego asystenta dentystycznego (dental chairside assistant) 

została przyjęta przez delegatów po długiej dyskusji, która dotyczyła głównie 

stanowiska ERO-FDI co do uprawnień asystentów do pracy bezpośrednio w jamie 

ustnej pacjenta. 

Raporty z działalności Grup Roboczych zostały jednogłośnie zatwierdzone. 

 

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji ERO znowelizowanej na poprzedniej Sesji 

Plenarnej jeden z członków Zarządu będzie równocześnie pełnił funkcję Skarbnika 

ERO-FDI, ponadto Konstytucja wprowadziło nowe stanowisko Audytora ERO-FDI. 

Zmiany te zostały podyktowane przez konieczność dotowania do prawa 

szwajcarskiego , gdzie zarejestrowana jest ERO. Skarbnikiem wybrano M. Franka z 



 5

 

Niemiec (dotychczasowy członek zarządu), a Audytorem został wybrany E. Lai z 

Włoch. 

Kandydaci na stanowisko Prezesa FDI (wybory odbędą się podczas tegorocznego 

Kongresu FDI), T. C. Wong z Hongkongu oraz G. Chadwick z USA, zaprezentowali 

zgromadzonym swoje kandydatury.  

 

P. Rusca przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu ERO-FDI w roku 2010 oraz 

zaprezentował projekt budżetu na rok 2011, który niewiele sie różni w porównaniu z 

budżetem ubiegłorocznym. Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie za rok 

2010 i przyjęli budżet na rok 2011. 

 

Prezes ERO-FDI zakończył Sesję Plenarną, zapraszając delegatów na kolejną Sesję 

we wrześniu br. podczas Kongresu FDI. 

  

 

 

 

Sporządzili: 

Marek Szewczyński; Anna Lella; Anna Śpiałek. 

 

 

Państwa, z których pochodzą organizacje członkowskie ERO-FDI 

 

 

 


