
Sprawozdanie z Sesji Plenarnej ERO-FDI 

Stambuł, dnia 28 sierpnia 2013 r. Strona 1 

 

 

Sprawozdanie z Sesji Plenarnej  

Europejskiej Organizacji Regionalnej  

Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI)  

Stambuł, dnia 28 sierpnia 2013 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 

(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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W ramach obrad Światowego Parlamentu Stomatologicznego (World Dental 

Parliament), któremu towarzyszy Doroczny Światowy Kongres Dentystycznym FDI, 

w dniu 28 sierpnia 2013 r. w Stambule odbyła się druga tegoroczna Sesja Plenarna 

ERO. Naczelna Izba Lekarska była reprezentowana przez dr Annę Lellę (pełniącą 

jednocześnie funkcję Prezydenta Electa ERO), dr Annę Śpiałek, dr Halinę Borgiel-

Marek i r. pr. Marka Szewczyńskiego.  

 

Obrady otworzył Prezes ERO, dr Philippe Rusca ze Szwajcarii, witając wszystkich 

delegatów, w tym dr. Wolfganga Doneusa, Prezesa Rady Europejskich Lekarzy 

Dentystów, i gospodarza - prof. Tanera Yücela, Prezes Tureckiego Stowarzyszenia  

Stomatologicznego i Komitetu Organizacyjnego tegorocznego Kongresu FDI. 

Sekretarz Generalny ERO, dr Hans Schrangl z Austrii, odczytał nazwiska obecnych 

na Sesji delegatów – ustalono, że jest obecnych 64 spośród 70 delegatów, co 

oznacza, że osiągnięte zostało wymagane quorum.  

 

Następnie zgromadzeni przyjęli porządek obrad, uzupełniony o wystąpienie dr. 

Alexandra Tolmeijera z Holandii nt. systemu swobodnego kształtowania cen za 

świadczenia stomatologiczne, który został wprowadzony w Holandii, lecz od którego 

po 6 miesiącach odstąpiono.  

Jednogłośnie przyjęte zostało też sprawozdanie z poprzedniej Sesji Plenarnej ERO w 

Poczdamie. 

 

Raporty z działalności Grup Roboczych ERO. 

 

Wraz z początkiem nowej kadencji Zarząd ERO wprowadził zmiany w strukturze grup 

roboczych ERO. Zawieszono działalność Grupy ds. Kobiet w Stomatologii (dr Vesna 

Barac-Furtinger z Chorwacji, dotychczasowa Przewodnicząca tej Grupy będzie nadal 

działać w tym zakresie w ramach Światowego Forum Kobiet Stomatologów FDI) oraz 

Grupy ds. Jakości pod przewodnictwem dr Roland L' Herron z Francji – w przyszłości 

podjęta zostanie decyzja co do dalszej działalności).  

Delegatom przedstawiono wykaz członków poszczególnych grup. Doceniając chęć 

uzyskania członkowstwa w poszczególnych grupach dr M. Frank przypomniał, że 

Zarząd ERO oczekuje, że członkowie grup będą w nich aktywnie działać. 

 

1. Grupa ds. Prewencji. 

 

Prof. Denis Bourgeois z Francji, Przewodniczący Grupy, przedstawił krótko przebieg 

prac w okresie ostatnich 4 lat, których celem była analiza związków zdrowia jamy 

ustnej z cukrzycą oraz chorobami układu krążenia.  

Jak wskazał prof. Bourgeois, ważne jest, aby lekarzy i inni pracownicy ochrony 

zdrowia zwracali należytą uwagę na problemy stomatologiczne pacjentów 

cierpiących na cukrzycę i choroby układu krążenia. Doświadczenia z prac Grupy 

mogą obecnie być przekazywane Koleżankom i Kolegom z państw Europy 

wschodniej. We współpracy z prof. Alexem Mersel mają być zorganizowane 
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szkolenia w zakresie prewencji. Mogą też być kontynuowane badania w tym 

zakresie. Jest wiele pomysłów dotyczących tego zagadnienia, a prof. Bourgeois 

odbył już wstępne rozmowy na ten temat. 

 

2. Grupa ds. Kontaktów z Uniwersytetami. 

 

Przewodnicząca Grupy, prof. Nermin Yamalik z Turcji, przedstawiła raport (trzecia 

faza realizacji ustanowionego wcześniej projektu) o analizie zakresu współpracy 

pomiędzy krajowymi organizacjami dentystycznymi a uniwersytetami, która została 

dokonana przez Grupę. Podsumowaniem tych prac były dwa artykuły, które zostały 

opublikowane w International Dental Journal.  

Grupa opracowała projekt stanowiska o współpracy pomiędzy krajowymi 

organizacjami stomatologicznymi a wydziałami stomatologicznymi. Prof. Yamalik 

przedstawiła projekt i poddała go pod głosowanie – stanowisko zostało przyjęte 

jednogłośnie. Stanowi to zakończenie tego zakresu prac Grupy. 

Jak wskazała prof. Yamalik, w wyniku wewnętrznej dyskusji Grupa już skierowała 

swe zainteresowanie na nowy temat, którym jest stomatologia oparta na dowodach 

naukowych. Planuje się, że na podstawie kwestionariusza dot. wdrażania 

stomatologii opartej na dowodach naukowych do codziennej praktyki zawodowej 

opracowany zostanie wykaz źródeł i wskazówek dla poszczególnych lekarzy, które 

następnie będą mogły być rozpowszechniane przez krajowe organizacje 

stomatologiczne.  

Na zakończenie prof. Yamalik podziękowała członkom Grupy za zaangażowanie i 

cenny wkład w dotychczasowe prace.  

 

3. Grupa ds. Niezależnej Praktyki Dentystycznej. 

 

Dr Alexander Tolmeijer przedstawił informacje nt.  wprowadzonej w Holandii swobody 

ustalania cen świadczeń stomatologicznych. System wszedł w życie z dniem 1 

stycznia 2012 r. i miał trwać przez próbny okres 3 lat. Początkowo rezultaty były 

bardzo dobre. Jednakże po 6 miesiącach okazało się, że ceny świadczeń 

stomatologicznych wzrosły o 9,6%, podczas gdy ceny świadczeń z innych dziedzin 

zmalały. W tej sytuacji rząd zawiesił eksperyment ledwie po pół roku jego 

funkcjonowania. Obecnie w Holandii znów obowiązuje system z roku 2011, w ramach 

którego przepisy prawne określają maksymalne stawki za świadczenia.  

Dr Ernst-Jürgen Otterbach z Niemiec, Przewodniczący Grupy, przedstawił nową 

wersję stanowiska ERO w sprawie Wizji 2020.  

Stanowisko zostało przyjęte przy 3 głosach przeciwnych i 3 wstrzymujących się.  

Dr Otterbach poinformował, że kolejnym zagadnieniem, którym zajmie się Grupa, 

będzie ochrona danych pacjenta. Istnieje potrzeba podjęcia działań w tej dziedzinie, 

temat jest wart szczegółowej analizy i powinien wszystkich zainteresować.  
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4. Grupa ds. Integracji. 

 

Dr Elena Iwanowa z Rosji, Przewodnicząca Grupy,  poinformowała, o spotkaniu 

Grupy w Ałma Acie w dniach 15 - 17 maja br.,  

Przedstawiła zagadnienia, którymi zajmowała się Grupa. Dotyczyły między innymi 

ankiety związanej z programami profilaktycznymi w krajach byłego Związku 

Radzieckiego, edukacji zawodowej i prezentacji systemów nauczania w 

poszczególnych krajach. Dało to obraz dużego zróżnicowania w tym zakresie. Dla 

lepszej orientacji w sytuacji tych krajów podjęto decyzję o przygotowaniu informatora 

zawierającego zarówno informacje ogólne, jak i te dotyczące zawodu lekarza 

dentysty. Na spotkaniu omawiano również sprawę  utworzenia Kazachskiego 

Komitetu Narodowego. 

 

5. Grupa ds. Zespołu Stomatologicznego. 

 

Przewodniczący Grupy, dr Edoardo Cavalle z Włoch, przedstawił nowy temat prac 

Grupy – profil zawodowy higienistki dentystycznej. Dr Cavalle oraz członkowie Grupy 

zdają sobie sprawę, że jest to sprawa budząca kontrowersje, poprosił o 

zatwierdzenie tego kierunku prac. 

Dr Cavalle już na wstępie zaznaczył, że profil, nad którym będzie pracować Grupa, 

nie będzie przewidywał samodzielnej pracy higienistki. Będzie zgodny z hasłem 

„delegacja tak, substytucja nie”. Grupa jest przeciwko jakiekolwiek normalizacji i 

dlatego każdy kraj będzie mógł przyjąć lub odrzucić zaproponowany model zgodnie z 

własnym systemem ochrony zdrowia jamy ustnej. Dr Cavalle jest świadomy, że 

kwestia ta jest wyzwaniem, ale z drugiej strony należy  się zająć obecną, bardzo 

zróżnicowaną sytuacją higienistek w Europie. 

Krótka dyskusja wskazała, że nie wszyscy popierają pomysł zajęcia się tą kwestią.  

Francuscy delegaci wyrazili zaniepokojenie tym kierunkiem prac i w ogóle zawodem 

higienistki. Ale w niektórych krajach higienistki mogą wykonywać zawód niezależnie; 

mogą też uzyskiwać tytuł licencjacki. Z tego względu dr Cavalle i dr Frank popierają 

jednak pomysł, aby dokonać analizy profilu zawodowego higienistek, co pozwoli 

wypracować własny model, który w najszerszym możliwym zakresie będzie wspierał 

sprawowanie przez lekarzy dentystów nadzoru nad tym zawodem pomocniczym.  

 

6. Grupa ds. Edukacji. 

 

Zarząd ERO postanowił zrestrukturyzować tę Grupę, która rozpocznie dalsze prace 

pod zmienionym przewodnictwem (zostanie wyłonione na pierwszym spotkaniu 

Grupy) i zajmie się nowymi zagadnieniami. 

 

Prezes Rusca poprosił delegatów o zatwierdzenie częściowo zmienionej struktury 

Grup Roboczych, ich składu osobowego oraz zakresu zadań.  

W głosowaniu zmiany zatwierdzono. 

 



Sprawozdanie z Sesji Plenarnej ERO-FDI 

Stambuł, dnia 28 sierpnia 2013 r. Strona 5 

W przyszłym roku wiosenna Sesja Plenarna odbędzie się w Paryżu w dniach 11 – 12 

kwietnia. Jako że w 2014 r. ERO obchodzić będzie 50. rocznicę powstania, paryska 

Sesja Plenarna będzie okazją do świętowania tego jubileuszu.  

W 2015 r. miejscem Sesji Plenarnej będzie Tbilisi (data nie jest jeszcze ustalona), 

natomiast organizacja z Azerbejdżanu zaoferowała, że zorganizuje Sesję w roku 

2016. Z tego względu Sabina Aliyeva przedstawiła krótką prezentację na temat Baku 

i Azerbejdżanu. 

 

Delegaci zgłosili, że w ostatnim okresie pojawiły się pewne problemy z otwieraniem i 

ściąganiem dokumentów umieszczonych na stronie internetowej ERO. Dr Rusca 

stwierdził, że zostanie to wkrótce sprawdzone i poprawione.  

 

Dr Frank stwierdził w odniesieniu do poniedziałkowego Zgromadzenia Ogólnego FDI, 

że być może warto się zastanowić nad zabraniem przez ERO głosu w sprawie 

zmiany zasad działania FDI. Ustalono, że Zarząd ERO zajmie się tą kwestią i 

przygotuje odpowiednie propozycje.  

 

Na koniec możliwość zabrania głosu i przedstawienia się mieli kandydaci na 

stanowiska w Zarządzie FDI oraz europejscy kandydaci do komisji FDI. Z okazji 

skorzystali: Patrick Hescot, Kathleen Roth, Jack Cotrell, Nermin Yamalik , Ihsane 

Benyahya, Jun- Sik Moon, Mahmood Shah, Ashok Dhoble, Alexander Tolmeijer, 

Michael Sereny, Hans Schrangl, Joël Trouillet, Ilshat Yuldashe, Hande Sar Sancaklı, 

Jürgen Fedderwitz, Vladimer Margvelashvili, Jo Frencken. 

 

Następnie dr Rusca podziękował delegatom oraz tłumaczom i zakończył Sesję.  

 

 

 

Opracował: 

Marek Szewczyński. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Porządek obrad (wersja anglojęzyczna); 

 Lista delegatów (wersja anglojęzyczna); 

 Stanowisko ERO w sprawie Wizji 2020 (wersja anglojęzyczna). 

 

 

 


