Sprawozdanie z Sesji Plenarnej
Europejskiej Organizacji Regionalnej
Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)
Praga, 27 - 28 kwietnia 2012 r.
Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej (EROFDI) jest międzynarodową organizacją lekarsko-dentystyczną działającą w
strukturach Światowej Federacji Dentystycznej (FDI), skupiającą główne
krajowe organizacje stomatologiczne z Europy należące do FDI
(państwa z Europy wg definicji WHO,
tj. z uwzględnieniem wszystkich byłych republik ZSRR oraz Izraela).
Obecnie do ERO-FDI należą organizacje z 37 państw.
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 Parlamentu Dentystycznego FDI.
Polska była dotychczas raz gospodarzem wiosennej Sesji Plenarnej ERO-FDI,
miało to miejsce w Warszawie w 2003 roku.
Podczas Sesji Plenarnych przyjmowane są rezolucje i stanowiska dotyczące
spraw istotnych dla stomatologii, które są pomocne organizacjom członkowskim
w ich działalności na poziomie krajowym.
Liczba delegatów na Sesje Plenarne z poszczególnych państw jest regulowana
proporcjonalnie do liczby aktywnych zawodowo lekarzy dentystów w danym
państwie. Polskiemu Komitetowi Narodowemu przysługuje możliwość
delegowania 6 osób.
Uczestnikami spotkań grup roboczych oraz Sesji Plenarnych są nie tylko
lekarze stomatolodzy, ale również inne osoby reprezentujące poszczególne
organizacje krajowe – głównie prawnicy, socjolodzy lub inni pracownicy
zajmujący się w organizacji współpracą międzynarodową.
Szczególną uwagę ERO-FDI poświęca kwestii zapewnienia, aby zawód lekarza
dentysty był wolnym zawodem w pełnym tego znaczeniu. Większość pracy
wykonywana jest w ramach poszczególnych grup roboczych, które gromadzą i
analizują dane oraz przygotowują projekty rezolucji i stanowisk.
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Podczas tegorocznej Sesji Plenarnej ERO-FDI w Pradze delegatami z ramienia
Naczelnej Izby Lekarskiej byli: członkowie Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej
Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Anna Śpiałek i dr Kazimierz Bryndal, oraz Marek
Szewczyński, radca prawny, pracownik Biura Naczelnej Izby Lekarskiej. Ponadto w
Sesji uczestniczyła dr Anna Lella, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, pełniąca
od 2010 roku funkcję Sekretarza Generalnego ERO-FDI.
Posiedzenie Zarządu ERO-FDI
W piątek, 27 kwietnia, w godzinach porannych odbyło się posiedzenie Zarządu EROFDI, w którym uczestniczyła dr A. Lella. Spotkanie poświęcone było ostatnim
przygotowaniom przebiegu Sesji Plenarnej oraz omówieniu bieżącej działalności
Zarządu oraz Grup Roboczych ERO-FDI.
Spotkania Grup Roboczych ERO-FDI
Po zakończeniu spotkania Zarządu, w godzinach przedpołudniowych odbywały się
spotkania Grup Roboczych ERO-FDI.
Dr K. Bryndal oraz M. Szewczyński wzięli udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds.
Wolnej Praktyki Lekarsko-Dentystycznej w Europie (WG Liberal Dental Practice
in Europe). Przewodniczący Grupy, dr Ernst-Jürgen Otterbach z Niemiec, wskazał na
wstępie, że podstawowym zagadnieniem, którym obecnie zajmuje się Grupa, jest
kwestia zasad ustalania opłat za świadczenia stomatologiczne (fee schedules). W
pierwszej kolejności Grupa dokona analizy zasad ustalania opłat obowiązujących w
poszczególnych państwach, co pozwoli określić, na ile ustalanie cen świadczeń
stomatologicznych w Europie jest swobodne, a na ile podlega regulacjom i
ograniczeniom prawnym. Następnie Grupa będzie się starała wypracować w tej
sprawie stanowisko, które zaproponuje do przyjęcia przez ERO-FDI.
Dr E.-J. Otterbach przekazał informacje o opracowanym niedawno przez Grupę
kwestionariuszu, rozesłanym do organizacji członkowskich ERO-FDI. Nadesłano już
część odpowiedzi, jednakże w ilości zbyt małej, aby można dokonać pełnej,
wszechstronnej analizy – dr Otterbach nadal czeka więc na kolejne odpowiedzi i
zachęca do ich szybkiego nadsyłania.
Dr Otterbach rozpoczął dyskusję zadając zebranym pytanie, czy lekarze dentyści w
ogóle potrzebują regulacji prawnych w zakresie zasad i podstaw ustalania stawek za
usługi stomatologiczne. Dla przykładu podał informacje przekazane z Holandii, z
których wynika, że w tym państwie od początku bieżącego roku nie ma żadnych
ograniczeń i regulacji zasad ustalania stawek za świadczenia – rynek jest wolny,
ceny świadczeń udzielanych przez lekarzy stomatologów zależą wyłącznie od
umowy pomiędzy lekarzem a pacjentem.
Dr Georgios Tsiogkas z Grecji przedstawił zasady opłacania świadczeń
stomatologicznych w tym państwie i wyraził opinię, że pewne zasady ustalania opłat
powinny istnieć, ponieważ stanowią cenną wskazówkę dla lekarzy.
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Dr Ralf Wagner z Niemiec stwierdził, że wskazane jest przynajmniej określenie
stawek minimalnych w celu uniknięcia dumpingu cenowego, który jest zagrożeniem
dla jakości świadczeń, negatywnie wpływając na właściwe prowadzenie działalności
zawodowej przez wielu stomatologów. Odnosząc się do sytuacji w Holandii, dr R.
Wagner podkreślił, że w Holandii jest niedobór lekarzy dentystów i to ułatwia jego
zdaniem zniesienie wszelkich ograniczeń w odniesieniu do ustalania opłat.
Dr Philippe Rusca ze Szwajcarii wskazał, że zasady rynkowe nie sprawdzają się w
pełni w stomatologii – w Szwajcarii na przykład, pomimo dużej liczby lekarzy
stomatologów, ceny świadczeń wbrew pozorom nie spadają.
Dr E.-J. Otterbach stwierdził, że wygląda na to, iż z różnych być może względów, ale
istnieje zgoda co do tego, że regulacje w zakresie ustalania wysokości opłat za
świadczenia stomatologiczne powinny istnieć, m.in. w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentów, ponieważ regulacje cenowe pozwalają utrzymać jakość
świadczeń.
M. Szewczyński przedstawił sytuację dot. regulacji cen świadczeń stomatologicznych
w Polsce, wskazując, że w zakresie świadczeń udzielanych poza systemem
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego brak jest w Polsce prawnych uregulowań
zasad i sposobu ustalania cen – cena świadczeń wynika z umowy pomiędzy
świadczeniodawcą a pacjentem. Obecnie w Polsce nie jest prowadzona dyskusja i
nie ma planów dotyczących wprowadzenia w tym zakresie jakichś uregulowań
prawnych. Natomiast ceny świadczeń udzielanych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego określa umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
którą zawiera z Narodowym Funduszem Zdrowia indywidualnie każdy
świadczeniodawca. NFZ ma obowiązek określić koszty świadczeń i przedstawić ich
kalkulację, ale w praktyce stosuje tzw. cenę oczekiwaną, która zwykle nie
odzwierciedla rzeczywistych kosztów świadczeń.
Następnie dr E.-J. Otterbach omówił w zarysie nadesłane już 15 odpowiedzi na
kwestionariusz, o którym była mowa na wstępie spotkania – jeszcze raz zachęcił przy
tym pozostałe organizacje do dosyłania odpowiedzi. Z otrzymanych odpowiedzi
wynika m.in., że w większości z 15 państw istnieją jakieś regulacje dotyczące
ustalania opłat – niektóre z tych regulacji obejmują także świadczenia udzielane
prywatnie, tj. poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
Dr Roland L’Herron z Francji stwierdził, że regulacje w zakresie wysokości opłat mają
sens w sytuacji, gdy koszty świadczeń podlegają refundacji (z ubezpieczenia
zdrowotnego). Można się ewentualnie zastanowić nad stawkami minimalnymi w celu
zapewnienia minimalnego poziomu jakości świadczeń stomatologicznych.
Dr E.-J. Otterbach zakończył spotkanie Grupy stwierdzając, że omawiane dziś
zagadnienie jest naprawdę istotne i trzeba kontynuować prace w tym zakresie.
A. Śpiałek brała w tym czasie udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Integracji
(WG Integration). Spotkanie prowadziła przewodnicząca Grupy, dr Elena Ivanova z
Rosji. Rozpoczęła je od przedstawienia nowych członków Grupy. Do udziału w
pracach Grupy zgłosili się: dr Michèle Aerden z Belgii, dr Borislav Milanov z Bułgarii,
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dr Ion Lupan z Mołdowy, dr Rena Aliyeva i Sabina Aliyeva z Azerbajdżanu, dr Kural
Kurakbayev z Kazahstanu i dr Abilla Kalbaev z Kirgistanu.
Następnie dr E. Ivanova przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowej działalności
Grupy w ostatnim okresie, związane z organizacją spotkania prezesów organizacji
dentystycznych z Europy Wschodniej, które odbyło się jesienią ubiegłego roku w
Turcji. W spotkaniu tym wzięła również udział prof. Nermin Yamalik, członek zarządu
FDI, przedstawiając prezentację dotyczącą kształcenia. Wydarzenie to spotkało się z
bardzo pozytywną oceną. Następnie dr E. Ivanova zaproponowała kierunek dalszych
prac Grupy, a mianowicie skupienie się na zagadnieniu kształcenia ustawicznego i
transferowi wiedzy, podkreślając, że temat ten dotyczy lekarzy dentystów we
wszystkich krajach, a systemy doskonalenia zawodowego są w każdym z nich
odmienne. Dr M. Aerden zaproponowała zebranie informacji i przygotowanie
odpowiedniej ankiety dotyczącej poruszanej kwestii, a następnie analizę danych. Ze
względu na ograniczony czas spotkania, które odbywa się bezpośrednio przed
spotkaniem plenarnym, przewodnicząca grupy zaproponowała, aby oprócz dyskusji i
wymiany poglądów on-line wprowadzić w życie coroczne spotkania Grupy w
Moskwie, co pozwoliłoby na zintensyfikowanie pracy nad dalszymi projektami.
M. Szewczyński wziął udział w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Zespołu
Stomatologicznego (WG Dental Team) działającej pod przewodnictwem dr.
Edoardo Cavalle z Włoch.
Na spotkaniu omawiano działalność Grupy w ostatnim okresie, w szczególności w
zakresie opracowania profilu zawodowego asystenta prewencji stomatologicznej
(dental prevention assistant) – miałby to być nowy zawód pomocniczy w stomatologii.
Kwalifikacje takich osób sytuowałyby się pomiędzy kwalifikacjami asystentek
stomatologicznych a higienistek stomatologicznych.
Następne robocze spotkanie Grupy zaplanowano w dniu 13 lipca w Brukseli.
A. Lella uczestniczyła w tym czasie w spotkaniu Grupy Roboczej ds. Relacji
między lekarzami praktykami a uniwersytetami (WG Relation between dental
practitioners and universities), której była inicjatorem i założycielem, a obecnie
nadzoruje jej działalność z ramienia Zarządu ERO-FDI.
Na spotkaniu przedstawione zostały zebrane przez Grupę odpowiedzi na pytania dot.
oceny współpracy pomiędzy krajowymi organizacjami stomatologicznymi a
uczelniami medycznymi. Omówiono bliżej rezultaty drugiej fazy projektu, tj. ocenę tej
współpracy ze strony pracowników naukowych. Ponadto omawiano kierunki dalszych
działań Grupy.
Sesja Plenarna ERO-FDI
27 kwietnia w godzinach popołudniowych odbyła się pierwsza część Sesji Plenarnej,
którą otworzył Prezes ERO-FDI, dr Gerhard Seeberger z Włoch.
Gościem podczas otwarcia Sesji Plenarnej był Wiceminister Zdrowia Republiki
Czeskiej, dr Ferdinand Polak, który powitał uczestników spotkania w Pradze i w
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krótkim przemówieniu podkreślił, że to zaszczyt iż tak istotne spotkanie odbywa się
Czechach. (Można w tym miejscu dodać, że podczas wieczornego spotkania w
siedzibie Burmistrza miasta Praga delegatów powitał osobiście sam Burmistrz,
którym od jesieni 2010 r. jest pan Bohuslav Svoboda – lekarz specjalista w dziedzinie
położnictwa i ginekologii; w wystąpieniu podkreślał zrozumienie dla spraw
stomatologicznych, zwłaszcza że jego córka jest lekarzem dentystą).
Ponadto wśród gości byli m. in. Dyrektor Wykonawczy FDI Jean-Luc Eiselé, była
Prezes FDI, dr Michèle Aerden, oraz mgr Anna Szymańska, Członek Zarządu
Europejskiego Stowarzyszenia ds. Ergonomii w Stomatologii (European Society of
Dental Ergonomics), które ma w ERO-FDI status członka stowarzyszonego (affiliate
member).
Dr Pavel Chrz, Prezes Czeskiej Izby Stomatologicznej – lokalnego organizatora
tegorocznej Sesji Plenarnej – przywitał wszystkich zebranych i krótko przedstawił
czeski samorząd zawodowy lekarzy dentystów, który powstał w 1991 r. – we
wrześniu tego roku odbyło się jego kongres założycielski. W ubiegłym roku odbyły się
obchody 20-lecia Izby. Dr P. Chrz podkreślił, że każdy, kto wykonuje w Czechach
zawód lekarza dentysty, jest z mocy prawa członkiem samorządu, do którego zadań
należy m.in. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zawodu. Podał, że wśród ok.
7 000 lekarzy dentystów zarejestrowanych w Czechach ok. 300 to cudzoziemcy. Dr
P. Chrz podkreślił, że największym kongresem stomatologicznym w Czechach są
Praskie Dni Dentystyczne, których organizatorem jest od 15 lat Czeska Izba
Stomatologiczna. Dodał, że ważnym elementem kongresu są towarzyszące mu
międzynarodowe warsztaty poświęcone różnego rodzaju zagadnieniom istotnym dla
lekarzy stomatologów. W warsztatach biorą udział zaproszeni goście reprezentujący
krajowe i międzynarodowe organizacje lekarsko-dentystyczne (m.in. przedstawiciele
NIL). Dr P. Chrz podziękował uczestnikom tych spotkań za cenny wkład
merytoryczny.
Przechodząc do części roboczej, dr A. Lella odczytała nazwiska delegatów obecnych
na Sesji, na podstawie czego ustalono wymagane quorum posiedzenia.
Po przyjęciu porządku obrad, Prezes ERO-FDI oraz pozostali członkowie Zarządu
przedstawili sprawozdania z działalności w ostatnim okresie.
Prezes ERO-FDI, dr G. Seeberger, rozpoczął swe wystąpienie od pytania „Dokąd
podąża ERO-FDI?”. Zastanawiał się, jakie powinny być podstawowe założenia
dalszego działania organizacji, uwzględniające zmiany zachodzące w stomatologii i
całej medycynie. Podkreślił, że pomysł rozdzielania stomatologii i medycyny był
historycznym błędem – stwierdzenie to wskazane było później w relacjach z
posiedzenia (m.in. na stronie internetowej FDI) jako motto praskiej Sesji Plenarnej.
Dr Philippe Rusca, Prezes Elekt ERO-FDI, poinformował m.in., że wziął udział w tzw.
spotkaniu medialnym FDI, które odbyło się w Lizbonie. Spotkanie to było jego
zdaniem bardzo interesujące, m.in. dlatego że uczestniczyli w nim przedstawiciele
wszystkich regionalnych organizacji ERO-FDI. Z prowadzonych podczas spotkania
rozmów można, zdaniem dr. P. Rusca, stwierdzić, że sytuacja ERO-FDI, zarówno
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pod względem prawnym jak i finansowym, jest dużo bardziej stabilna i przejrzysta niż
wielu innych organizacji regionalnych FDI.
Dr A. Lella podkreśliła bardzo dobrą współpracę pomiędzy ERO-FDI a Czeską Izbą
Stomatologiczną przy organizacji tegorocznej Sesji Plenarnej. Omówiła także stałe
prace nad uaktualnieniem strony internetowej ERO-FDI, m.in. przygotowywanie
forum dyskusyjnego, które ułatwi wymianę poglądów i doświadczeń.
Dr Michael Frank z Niemiec, członek Zarządu i Skarbnik ERO-FDI, odniósł się do
poruszanej już podczas spotkań Grup Roboczych kwestii aktywności organizacji
członkowskich w wymianie informacji. Podkreślił, że organizacje członkowskie
niestety nie udzieliły odpowiedzi na kwestionariusz Grupy Roboczej ds. Jakości, co
znacznie utrudnia, a wręcz uniemożliwia pracę tej Grupy. Jest to tym bardziej
niepokojące, że kwestie związane z zapewnieniem jakości w stomatologii mają coraz
większe znaczenie i ważne jest, aby ERO-FDI we właściwy sposób się tym
zagadnieniem zajęła i wypracowała stanowisko, a do tego niezbędne jest uprzednie
ustalenie aktualnej sytuacji w poszczególnych państwach.
Prof. Bedros Yavru-Sakuk z Armenii, członek Zarządu ERO-FDI, wskazywał w swym
wystąpieniu, jak ważna jest współpraca i dobra koordynacja działań, zarówno w
sferze wewnętrznej ERO-FDI (co dotyczy zwłaszcza prac poszczególnych Grup
Roboczych), jak i w sferze zewnętrznej (współpraca z innymi organizacjami).
Dr Patrick Hescot z Francji, poprzedni Prezes ERO-FDI, odnosząc się do wypowiedzi
dr. M. Franka, stwierdził że uważa, iż podstawowym celem ERO-FDI jest promocja
zdrowia jamy ustnej w Europie – nie jest nim zaś w jego ocenie promocja wolnej
praktyki lekarsko-dentystycznej. ERO-FDI nie może więc w opinii dr. P. Hescota
skupiać się wyłącznie na zagadnieniach dotyczących wolnej praktyki.
W dalszej części obrad delegaci dyskutowali na temat modelu działalności ERO-FDI
– kontynuując dyskusję z poprzedniej Sesji Plenarnej nt. graficznego schematu
działalności ERO-FDI pod nazwą „ERO working model as a house”. Dr M. Frank
przedstawił odrobinę zmienioną wersję tego dokumentu, uwzględniającą uwagi, jakie
zostały zgłoszone do sekretariatu ERO-FDI. W dyskusji poruszono m.in. kwestię
statusu organizacji regionalnych w strukturach FDI, m.in. zastanawiając się, czy
organizacje regionalne powinny mieć samodzielne prawo głosu, nie tylko poprzez
członków Zarządu oraz organizacje członkowskie.
W dalszych wypowiedziach delegaci odnosili się także do znaczenia pojęcia wolnej
praktyki zawodowej (ang. „liberal dental practice”), które może być różnie rozumiane i
w różny sposób kształtuje się to w poszczególnych państwach. Dyskutowano nad
tym, jakie wyrażenie w języku angielskim (który jest w praktyce podstawowym
językiem używanym w ERO-FDI) w najbardziej właściwy sposób określa wolną
praktykę zawodową (czy dotychczas używane „liberal”, czy może lepiej
„independent”), a co za tym idzie jak należy formułować cele działalności ERO-FDI w
oficjalnych dokumentach.
W głosowaniu zatwierdzono model działalności ERO-FDI w wersji przedstawionej na
poprzedniej Sesji Plenarnej.
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Dr A. Lella przedstawiła podsumowanie tzw. raportów krajowych zawierających
informacje z poszczególnych państw reprezentowanych w ERO-FDI. Na wstępie dr
A. Lella ponownie podkreśliła znaczenie raportów, które są istotnym źródłem
informacji o sytuacji w zakresie stomatologii w poszczególnych państwach.
Z raportów wynika m.in., że nadal nasilają się w wielu państwach działania, których
celem jest poszerzenie uprawnień zawodowych zawodów pomocniczych, w
szczególności techników i higienistek. W kilku państwach (m.in. w Armenii, Hiszpanii,
Szwajcarii) jest zbyt wielu lekarzy dentystów. Inne państwa zaś zgłaszają niedobór
lekarzy dentystów bądź obawiają się takiego niedoboru w niedalekiej przyszłości.
Inne istotne wydarzenia podkreślone w raporcie:
- nowe regulacje prawne w Turcji zakazują wykonywania zawodu lekarza dentysty
jednocześnie w ramach zatrudnienia w jednostkach publicznych oraz w sektorze
prywatnym;
- we Francji urząd ochrony konkurencji odrzucił skargę wniesioną przez wytwórców
protez stomatologicznych przeciwko lekarzom dentystom o naruszanie zasad
konkurencji poprzez zakaz bezpośredniej sprzedaży protez pacjentom, podobna
sprawa miała miejsce w Hiszpanii;
- kolejna sprawa tocząca się przed francuskim urzędem ochrony konkurencji dotyczy
zasad stosowania produktów do wybielania zębów;
- Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie, zgodnie z którym lekarz dentysta
odtwarzający w gabinecie muzykę z radia nie musi płacić tantiem, bo nie udostępnia
jej publicznie w rozumieniu prawa UE – sprawa ta wywodziła się z Włoch, gdzie
podmiot zarządzający prawami autorskimi i reprezentujący wykonawców i
producentów nagrań prowadził negocjacje z organizacjami lekarsko-dentystycznymi
w sprawie porozumienia, które określałoby wysokość tantiem za odtwarzanie muzyki
w gabinetach lekarsko-dentystycznych;
- w Holandii od tego roku akademickiego studia lekarsko-dentystyczne są 6-letnie;
- w Niemczech oczekiwane są nowe regulacje dotyczące warunków uzyskania prawa
wykonywania zawodu – program kształcenia przeddyplomowego ma być zmieniony
w kierunku większego umedycznienia;
- w Hiszpanii lekarze dentyści dążą do wprowadzenia obowiązkowego stażu
podyplomowego;
- we Francji zostały formalnie uznane kolejne specjalności lekarsko-dentystyczne,
podobne plany są w Hiszpanii.
Dr A. Lella podkreśliła też w wystąpieniu działania polskiego samorządu lekarskiego
dotyczące ustawy refundacyjnej, dziękując za udzielone wsparcie z zagranicy, m.in.
Prezydentowi ERO-FDI, który skierował w tej sprawie pismo do Prezesa Rady
Ministrów.
Pełne wersje raportów są dostępne na stronie internetowej ERO-FDI.
W dyskusji związanej z podsumowaniem raportów krajowych, dr. P. Rusca jeszcze
raz podkreślił rosnącą liczbę lekarzy dentystów w Szwajcarii – jest to związane
głównie z napływem lekarzy z innych państw UE, co stało się znacznie prostsze po
przyjęciu przez Szwajcarię unijnych przepisów prawnych regulujących zasadę
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swobody przepływu osób (m.in. prawo do pracy i prowadzenia działalności
gospodarczej, automatyczne uznawanie kwalifikacji).
Dr E. Cavalle, nawiązując do kwestii uprawnień zawodów pomocniczych,
poinformował o piśmie przedstawiciela Maltańskiej Organizacji Techników
Dentystycznych, który wyraził sprzeciw wobec stanowiska ERO-FDI w sprawie profilu
zawodów pomocniczych, wskazując, że na Malcie technicy wykonują zawód
regulowany podlegający rejestracji, posiadają kwalifikacje nabywane po odbyciu 4letniego szkolenia i są uprawnieni do dokonywania czynności także w jamie ustnej
pacjentów.
Dyrektor Wykonawczy FDI, Jean-Luc Eiselé, przekazał informacje nt. rozesłanego
niedawno do zaopiniowania wstępnego projektu dokumentu dot. założeń dalszych
działań FDI. Dokument o nazwie „Vision 2020 – a roadmap for the future of dentistry”
ma się odnosić do różnych aspektów związanych z zawodem, m.in. udzielaniem
świadczeń stomatologicznych, kształceniem, technologią.
W dniu 28 kwietnia odbyła się dalsza część Sesji Plenarnej, na początku której
przewodniczący Grup Roboczych ERO-FDI przedstawiali raporty z działalności
poszczególnych Grup w ostatnim okresie.
Dr E.-J. Otterbach, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Wolnej Praktyki LekarskoDentystycznej w Europie, wskazał, że prace Grupy w ostatnim okresie skupiały się
na analizie regulacji dotyczących ustalania opłat za świadczenia stomatologiczne
(czyli kwestii, której poświęcone było spotkanie Grupy poprzedniego dnia). Grupa
dąży do ustalenia, czy w ogóle istnieje potrzeba tego rodzaju regulacji, a jeśli tak to,
czy powinno to zostać wyrażone w oficjalnym stanowisku ERO-FDI.
Dr E.-J. Otterbach omówił wstępne rezultaty kwestionariusza, które przedstawiał na
spotkaniu poprzedniego dnia.
Dr Alexander Tolmeijer z Holandii, uzupełniając i nawiązując do wystąpienia dr. E.-J.
Otterbacha, poinformował o nowych zasadach ustalania cen świadczeń
stomatologicznych w Holandii, który został wprowadzony z początkiem bieżącego
roku i oparty jest na pełnej swobodzie w ustalaniu stawek za świadczenia – jest to
przełomowa zmiana, ponieważ dotychczas w odniesieniu do wszystkich świadczeń
stomatologicznych obowiązywały ceny maksymalne określone w odpowiednim akcie
prawa powszechnego.
Prof. Nermin Yamalik z Turcji, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Relacji między
lekarzami praktykami a uniwersytetami, poinformowała o artykule opublikowanym
pod koniec 2011 r. w International Dental Journal, który na podstawie
zgromadzonych danych został przygotowany przez członków Grupy i dotyczył
współpracy organizacji zawodowych z uczelniami medycznymi.
Prof. N. Yamalik przypomniała, że kolejny kwestionariusz adresowany tym razem do
uczelni medycznych nt. ich oceny i oczekiwań w zakresie współpracy z organizacjami
zawodowymi został rozesłany w sumie do 173 uczelni. Niestety dotychczas nadeszły
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jedynie 43 odpowiedzi, co utrudnia wszechstronną analizę. Prof. N. Yamalik
szczegółowo przedstawiła rezultaty wynikające z nadesłanych odpowiedzi.
Następnie poinformowała, że jak już wcześniej zapowiadano, planowane jest wkrótce
uruchomienie internetowego forum dyskusyjnego umożliwiającego bezpośredni
kontakt pomiędzy organizacjami zawodowymi oraz środowiskiem akademickim (ERO
Forum). Dostęp do Forum będą mieli tylko przedstawicieli zaproszonych organizacji i
uczelni (dostęp możliwy po zalogowaniu, monitorowanie i moderowanie dyskusji).
Monika Lang z sekretariatu ERO wyjaśniła, w jaki sposób będzie funkcjonować
Forum – w jaki sposób należy się logować i jak z niego korzystać.
Prof. Denis Bourgeois z Francji, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Prewencji
przedstawił rezultaty kwestionariusza dot. korelacji schorzeń przyzębia i chorób
sercowo-naczyniowych. Z analizy otrzymanych odpowiedzi wynika, zdaniem prof. D.
Bourgeois, że istnieje potrzeba ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami a lekarzami
dentystami w zakresie leczenia pacjentów. Lekarze dentyści pełnią kluczową rolę w
zakresie ochrony zdrowia poprzez aktywne promowanie prewencji oraz wczesne
diagnozowanie chorób.
Celem Grupy jest przygotowanie projektu stanowiska ERO-FDI w tej sprawie, które
podkreślać będzie potrzebę współpracy lekarzy i lekarzy dentystów, wskazywać
będzie, że musi to być zawarte w programach kształcenie przed i podyplomowego, a
także musi to być odpowiednio odzwierciedlone w systemie ochrony zdrowia, m. in.
w zakresie finansowania świadczeń.
Dr Roland L’Herron, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Jakości, poruszył sprawę
zbyt niskiej ilości odpowiedzi na kwestionariusze Grupy. Dr R. L’Herron ponowił
prośbę, z którą już zwracał się na poprzedniej Sesji Plenarnej, aby państwa, które nie
udzieliły jeszcze odpowiedzi, jak najszybciej to uczyniły.
Z uwagi na nieobecność prof. Alexa Mersela z Izraela, Przewodniczącego Grupy
Roboczej ds. Edukacji, działalność Grupy zostanie omówiona na następnej Sesji
Plenarnej w sierpniu br.
Dr Vesna Barac-Furtinger z Chorwacji, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Kobiet
w Stomatologii, wyjaśniła, jaki jest cel działalności tej Grupy (po kilku latach
funkcjonowania Grupa została rozwiązana w roku 2005, lecz później ponownie
podjęła działalność). Dalsza działalność Grupy jest zasadna z powodu rosnącej
liczby kobiet wykonujących zawód lekarza dentysty w Europie oraz z uwagi na
różnego rodzaju niedogodności, jakie napotykają.
W ostatnim okresie Grupa zebrała podstawowe dane dotyczące kobiet w
stomatologii, obecnie zastanawia się nad dalszym kierunkiem działań. Zdaniem
Przewodniczącej Grupy pojawiły się nowe wyzwania związane ze światowym
kryzysem ekonomicznym i te sprawy powinny stanowić podstawę dalszych
zainteresowań Grupy.
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Dr E. Ivanova, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Integracji, poinformowała, że
podczas kongresu dentystycznego w Turcji w październiku 2011 r. odbyło się
spotkanie Prezesów organizacji dentystycznych z państw z obszaru byłego ZSRR, z
udziałem prof. N. Yamalik jako przedstawiciela FDI. Uczestnicy tego spotkania
podkreślali znaczenie wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami, zwłaszcza
w przypadku przedstawicieli tych organizacji, które nie są członkami organizacji
międzynarodowych.
Dr E. Ivanova zaproponowała zorganizowanie spotkania przedstawicieli organizacji
stomatologicznych z państw z obszaru byłego ZSRR, które poświęcone byłoby
różnym sprawom dotyczącym wykonywania zawodu (m.in. nowe technologie,
zapewnianie jakości). Spotkanie takie, w którym braliby także udział członkowi Grupy
Roboczej ERO-FDI ds. Integracji, mogłoby się odbyć w Moskwie i być może stałoby
się wydarzeniem cyklicznym.
Dr E. Cavalle, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Zespołu Stomatologicznego,
przedstawił prezentację opracowaną poprzedniego dnia na spotkaniu Grupy. Dr E.
Cavalle podkreślał, że Grupa od zawsze wskazywała, iż zawody pomocnicze w
ramach zespołu stomatologicznego mogą być wykonywane wyłącznie pod
kierunkiem i nadzorem lekarza. Ta zasada jest podstawą prac Grupy.
Podsumowując raporty z prac Grup Roboczych jeszcze raz zaapelowano o większe
zaangażowanie w ich działalność, tj. o terminowe udzielanie odpowiedzi na pytania
zawarte w kwestionariuszach rozsyłanych przez Grupy, a także o wyznaczanie
dodatkowych członków. którzy uzupełnią składy poszczególnych Grup.
Raporty z działalności Grup Roboczych zostały jednogłośnie zatwierdzone przez
delegatów.
Prof. Taner Yücel, Prezes Tureckiego Stowarzyszenia Stomatologicznego, przekazał
wstępne informacje nt. przygotowań do przyszłorocznego Światowego Parlamentu
Dentystycznego FDI, który wbrew początkowym planom, odbędzie się w Stambule w
Turcji, a nie w Korei Płd. Zebrani obejrzeli krótki film prezentujący Turcję i Stambuł, a
prof. T. Yücel zapewnił, że organizatorzy dołożą starań, aby było to wydarzenie pod
każdym względem udane, jednocześnie prosząc członków ERO-FDI o pomoc i
wsparcie w tych działaniach oraz zachęcając do licznego przybycia.
Dyrektor Wykonawczy FDI, J.-L. Eiselé, przekazał zebranym informacje nt. spraw
związanych z aktualną działalnością FDI. Poinformował m.in., że zgodnie z
życzeniem delegatów wyrażonym podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego,
biuro FDI przygotowuje obecnie okresowe raporty nt. sytuacji finansowej FDI i
przekazuje je organizacjom członkowskim.
Ponadto przygotowywany jest nowy model organizowania Kongresu FDI
towarzyszącego Światowemu Parlamentowi Dentystycznemu. Wypracowanie
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nowego modelu ma na celu uniknięcia ewentualnych strat finansowych, które miały
niestety miejsce w ostatnich latach.
J.-L. Eiselé wyjaśnił też, że zmiana miejsca Światowego Parlamentu Dentystycznego
i Kongresu FDI z Seulu na Stambuł była spowodowana tym, że okazało się, iż w roku
2013 w Seulu zaplanowane są już inne, duże wydarzenia stomatologiczne i istniało
ryzyko zbyt niskiej frekwencji, która zagroziłaby stabilności finansowej całego
przedsięwzięcia.
Skarbnik ERO-FDI, dr M. Frank, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu
ERO-FDI w roku 2011 oraz zaprezentował opracowany przez zarząd projekt budżetu
na rok 2012, który zakłada obniżkę składek członkowskich o 10% w stosunku do
składek na rok ubiegły.
Audytor ERO-FDI, dr Enrico Lai z Włoch, dodał, że dokonał audytu i nie stwierdza
żadnych nieprawidłowości – całość dokumentacji finansowej jest przejrzysta i nie
budzi jego zastrzeżeń.
Dr M. Frank wskazał, że niestety nadal pojawiają się zaległości z uiszczaniem
składek członkowskich – i najczęściej dotyczy to tego samego grona organizacji. To
znacznie utrudnia działalność ERO-FDI, wiąże się m.in. z koniecznością
podejmowania dodatkowych działań w celu ponaglenia zalegających, które są
czasochłonne i których można by uniknąć, poświęcając ten czas na inne ważne
sprawy. Dr M. Frank zaapelował o terminowość. Dodał, że organizacje członkowskie
z trzech państw (tj. z Litwy, Kirgistanu i Uzbekistanu) zalegają z opłacaniem składek
już ponad dwa lata, a z tym faktem wiążą się konsekwencje wynikające z Konstytucji
ERO-FDI polegające na tym, że organizacje te straciły na mocy Konstytucji pełne
członkostwo – przez okres jednego roku będą mieć, niejako na próbę, status
obserwatora. W tym okresie muszą zdecydować, czy chcą dalej być członkiem
organizacji, co wiąże się z koniecznością uregulowania zaległych składek.
Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie za rok 2011 i przyjęli budżet EROFDI na rok 2012.
Przedstawiciel Niemieckiej Federalnej Izby Lekarsko-Dentystycznej zaprosił
zebranych na przyszłoroczną Sesję Plenarną ERO-FDI, która odbędzie się w dniach
18 – 20 kwietnia w Poczdamie.
Prezes ERO-FDI zakończył Sesję Plenarną, zapraszając delegatów na kolejną Sesję
w sierpniu br. podczas Światowego Parlamentu Dentystycznego FDI. Dr G.
Seeberger poinformował jednocześnie, że nastąpiła zmiana daty tego posiedzenia ze
środy, 29 sierpnia, na czwartek, 30 sierpnia.
Komplet materiałów dotyczących posiedzenia (w języku angielskim) jest w
posiadaniu KS NRL.
Sporządzili:
Kazimierz Bryndal, Anna Lella, Marek Szewczyński, Anna Śpiałek.
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