
 
 

 
R E Z O L U C J A 

RADY  EUROPEJSKICH  LEKARZY  DENTYSTÓW [CED] 
w sprawie amalgamatu dentystycznego 

 
przyjęta jednogłośnie podczas walnego zgromadzenia  

w dniu 27 maja 2006 w Porto  
 
Mając na uwadze, że 
 

a) efektywności i bezpieczeństwo amalgamatu jako wypełnienia 
ubytków  zębów jest wykazane jego wieloletnim użyciem; 

 
b) jego bezpieczeństwo i dalsze zastosowanie jest popierane przez 

WHO i FDI (Consensus Statement 1997) 
 

c) wszystkie materiały wypełniające mogą wywoływać w pewnym 
stopniu niepożądane reakcje dla pacjenta, jakkolwiek badania 
wielu dekad nie wykazały istotnych efektów szkodliwych dla 
zdrowia wywołanych przez amalgamat; 

 
d) amalgamat jest długowieczny i niekosztowny; 

 
e) spośród wielu wypełnień amalgamat jest najlepszym materiałem z 

powodu łatwości stosowania i innych korzystnych właściwości 
fizycznych, a lekarze dentyści są najbardziej kompetentni w 
wyborze właściwego materiału; 

 
f) badania nad potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia i środowiska 

wywołanymi amalgamatem powinny być kontynuowane; Ważnym 
jest także. aby przepisy prawne dotyczące prawidłowej utylizacji 
odpadów amalgamatu były ściśle przestrzegane przez kraje 
członkowskie UE; 

 
g) powyższe badania powinny być ściśle powiązane z równoległymi 

badaniami nad stosowanymi materiałami alternatywnymi, ponieważ 
jak dotychczas nie ma wystarczającej wiedzy o ich ryzyku 



toksyczności, bezpieczeństwa zarówno dla pacjenta, jak i dla 
personelu medycznego, a także o innych ich właściwościach. 

 
Rada Europejskich Lekarzy Dentystów   
 

1. potwierdza, że nie powinny być narzucane żadne restrykcje 
dotyczące używania amalgamatu do chwili, gdy  wiarygodne 
dowody ujawnią rzeczywiste niebezpieczeństwo amalgamatu dla 
zdrowia, jak i do czasu gdy bezpieczeństwo alternatywnych 
materiałów zostanie odpowiednio potwierdzone; 

 
2. popiera kontrole nad tym czy przepisy prawa dotyczące utylizacji 

odpadów amalgamatu są ściśle przestrzegane w krajach 
członkowskich; 

 
3. podkreśla, że stomatolodzy, aby móc zaspokajać oczekiwania i 

potrzeby pacjentów, muszą mieć możliwość oferowania 
dostępnych metod leczniczych ubytków próchnicowych; 

 
4. podkreśla, że lekarze dentyści są najbardziej kompetentni w 

rozpoznawaniu potrzeb zdrowotnych jamy ustnej pacjentów; oraz 
że pacjentowi nie wolno odmawiać wolnego wyboru, jak chce być 
leczony; 

 
5. podkreśla, że restrykcje dotyczące stosowania amalgamatu mogą 

zniszczyć finansową stabilność systemów zdrowotnych, a także 
mieć wpływ na indywidualne możliwości finansowe samych 
pacjentów ; 

 
6. wyraża swój żal dotyczący wezwania Parlamentu Europejskiego (z 

marca 2006) do restrykcji stosowania amalgamatu, pomimo braku 
jakichkolwiek naukowych dowodów w tej kwestii; 

 
7. wzywa instytucje europejskie do wzięcia pod uwagę dowodów 

naukowych dotyczących stosowania amalgamatu oraz światowego 
konsensusu mówiącego, że amalgamat powinien zostać częścią 
arsenału stomatologicznego w celu jak najlepszego 
zabezpieczenia potrzeb pacjentów. 

 


