
Informacja nt. Posiedzenia Ogólnego 

Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED), 

które odbyło się w dniu 23 listopada 2012 r. w Brukseli 

 

 

Podczas drugiego tegorocznego Posiedzenia Ogólnego Rady Europejskich Lekarzy 

Dentystów (CED) przyjęte zostały następujące dokumenty: 

 

- uchwała w sprawie e-zdrowia (resolution on eHealth): 

CED z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę opracowania sytemu e-zdrowia określoną 

w Planie Działania Komisji Europejskiej w zakresie e-zdrowia na lata 2012 – 2020;, 

której celem jest lepsza wymiana informacji w ochronie zdrowia i efektywne z nich 

korzystanie; zdaniem CED lekarze dentyści muszą mieć zapewniony dostęp 

dokumentacji medycznej pacjenta; należy określić wspólny, podstawowy zakres 

danych pacjenta podlegających wymianie, który powinien obejmować dane z zakresu 

zdrowia jamy ustnej; dokument odnosi się także do kodyfikowania terminologii dot. 

stanu zdrowia jamy ustnej, diagnozowania i leczenia; oprogramowania 

komputerowego; ochrony danych; 

 

- projekt Karty Wolnych Zawodów (draft charter for liberal professions): 

dokument jest projektem opracowanym przez CED, który będzie przedmiotem 

dalszych dyskusji z przedstawicielami organizacji reprezentujących na poziomie 

europejskim inne wolne zawody; dokument zawiera definicję wolnego zawodu, 

wskazuje główne wyzwania stojące przed wolnymi zawodami; podkreśla zasady 

cechujące wolne zawody; określa wytyczne, którymi powinny się kierować instytucje 

Unii Europejskiej przy ustanawianiu prawa lub podejmowaniu określonych działań. 

 

Na posiedzeniu omówiono działalność wszystkich grup oraz zespołów roboczych, 

szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom: 

 

- amalgamatu dentystycznego i innych materiałów restoratywnych (prace związane z 

redukcją zanieczyszczeń wynikających ze stosowania rtęci prowadzone na poziomie 

unijnym oraz światowym); 

 

- kwalifikacji zawodowych (prace legislacyjne nad nowelizacją dyrektywy 

2005/36/WE); 

 

- produktom do wybielania zębów (nowelizacja dyrektywy o kosmetykach, kwestia 

stosowania produktów o zawartości nadtlenku wodoru przekraczającej 6%, 

zgłaszanie Komisji europejskiej niepożądanych działań produktów do wybielania 

zębów). 

 

 



Przyjęty został budżet na rok 2013, który zakłada wzrost przychodów o 3,5% 

(składka NIL będzie jednak mniejsza o ok. 1%) w stosunku do roku 2012. W roku 

2012 przewiduje się ujemny wynik finansowy na poziomie ok. 28 000 EUR.  

 

Omawiano i uzgodniono założenia oraz plan działań informacyjno-promocyjnych 

CED na rok 2013, który obejmuje rozwój strony internetowej, opracowywanie 

komunikatów prasowych, informatorów, konferencji prasowych, kontaktów z posłami 

do Parlamentu Europejskiego, udziału przedstawicieli CED w konferencjach 

poświęconych ochronie zdrowia itp. 

 

Ponadto odbyły się wybory Prezesa CED (ponownie wybrano dr. Wolfganga 

Doneusa z Austrii) oraz 3 członków Zarządu (wybrani zostali dr Marco Landi z Włoch, 

dr Nikolai Sharkov z Bułgarii i dr Alexander Tolmeijer z Holandii). 

 

 

 

Opracował: 

Marek Szewczyński. 


