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Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) jest organizacją reprezentującą zawód 

lekarza dentysty w UE, reprezentując ponad 320,000 praktykujących lekarzy 

dentystów z 33 krajowych organizacji stomatologicznych. Jako główne zasady CED 

promuje wysokie standardy ochrony zdrowia jamy ustnej oraz skutecznej, 

uwzględniającej bezpieczeństwo pacjenta, praktyki zawodowej w Europie. 

Podczas Posiedzenie Plenarnego w Pradze, członkowie CED podkreślają 

bezprecedensowy zasięg aktualnego globalnego kryzysu ekonomicznego i wzywają 

rządy europejskie i inne właściwe podmioty do zapobiegania i łagodzenia 

negatywnych skutków kryzysu dla zdrowia jamy ustnej w Europie. 

CED jest zaniepokojona tym, że kryzys ekonomiczny i ograniczanie budżetów 

publicznych może wpłynąć na wydatki na zdrowia i inwestycje w europejską 

infrastrukturę zdrowotną, redukując dostępność do opieki zdrowotnej dla obywateli 

Europy i jej jakość teraz oraz w przyszłości. Osoby bardziej bezradne pod względem 

społecznym i ekonomicznym prawdopodobnie odczują bardziej dotkliwie rosnące 

nierówności zdrowotne.  

Zdrowie jamy ustnej Europejczyków jest szczególnie wrażliwe na czynniki 

ekonomiczne. W większości państw europejskich opieka stomatologiczna jest 

finansowana ze środków prywatnych w większych rozmiarach niż inne rodzaje opieki 

zdrowotnej. Ponieważ dochody obywateli Europy spadają, możliwość pokrywania 

przez nich kosztów opieki zdrowotnej, włącznie z opieką stomatologiczną, zmniejszy 

się, nawet jeżeli krajowe organizacje dentystyczne udzielają nieodpłatnej pomocy 

osobom o słabej sytuacji finansowej. Rentowność praktyk dentystycznych, 

szczególnie w bardziej odległych i mniej zamożnych regionach, będzie zagrożona, co 

jeszcze bardziej ograniczy dostępność do opieki stomatologicznej. Może mieć to 

poważne konsekwencje dla zdrowia jamy ustnej oraz zdrowia ogólnego naszego 

społeczeństwa. 
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CED podkreśla znaczenie, jakie zdrowie populacji i sektor ochrony zdrowotnej ma 

dla europejskiej ekonomii. Zdrowi pracownicy są niezbędni, aby efektownie 

wykonywać pracę. Ochrona zdrowia jest miejscem pracy dla często wysoko 

wykwalifikowanych pracowników i obecnie stanowi 10% PKB Unii Europejskiej. 

Ponadto, ochrona zdrowia promuje badania naukowe i rozwój technologiczny, 

przyczyniając się bezpośrednio do realizacji celów Strategii Lizbońskiej. 

CED wzywa rządy europejskie do utrzymania odpowiedniego poziomu finansowania 

świadczeń zdrowotnych oraz infrastruktury i programów zdrowotnych, włącznie z 

badaniami, promocją zdrowia i profilaktyką. Zdrowie jamy ustnej jest integralną 

częścią zdrowia ogólnego i powinno być w pełni ujęte w tych działaniach. Inwestycje  

w zdrowie mają pierwszoplanowe znaczenie i przyczynią się do szybszego wyjścia z 

kryzysu, zrównoważonego wzrostu ekonomicznego i zdrowia Europejczyków. 

 
 

Przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady Europejskich Lekarzy 
Dentystów w dniu 29 maja 2009 r. 

 


