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Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego 

Rady Europejskich Lekarzy Dentystów 

Bruksela, 22 listopada 2013 r. 

 

 

Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists, CED) jest 

europejskim stowarzyszeniem o charakterze not-for-profit reprezentującym, poprzez 

32 krajowe stowarzyszenia i izby lekarsko-dentystyczne, ponad 340 000 

praktykujących lekarzy dentystów z 30 państw. 

Podstawowym celem CED jest promowanie wysokich standardów opieki 

stomatologicznej i skutecznej, uwzględniającej bezpieczeństwo pacjenta praktyki 

zawodowej w Europie.  

CED jest w stałym kontakcie z innymi organizacjami europejskimi 

 oraz instytucjami unijnymi.  

Stanowiska i uchwały CED odgrywają istotną rolę w kształtowaniu europejskiej 

stomatologii i warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. 

Naczelna Izba Lekarska jest pełnoprawnym członkiem CED od roku 2006,  

wcześniej miała w organizacji charakter obserwatora. 

 

Drugie Posiedzenie Ogólne CED w 2013 roku odbyło się tradycyjnie w Brukseli w 

dniu 22 listopada. Naczelną Izbę Lekarską podczas zgromadzenia reprezentowali: dr 

Anna Lella, Wiceprezes NRL, dr Anna Śpiałek, członek Zespołu ds. Współpracy 

Międzynarodowej NRL oraz radca prawny Marek Szewczyński, pracownik biura NIL. 

Obradom przewodniczył Prezes CED dr Wolfgang Doneus z Austrii, który otworzył 

posiedzenie odczytując listę delegatów i ustalając wymagane quorum. po przyjęciu 

przez zebranych protokołu z ostatniego Posiedzenia Ogólnego CED w Dublinie, 

Prezes Doneus omówił wydarzenia, w których z ramienia CED brał udział w ostatnim 

okresie (m.in. Światowy Parlament Dentystyczny FDI, Zjazd Lekarzy Dentystów w 

Niemczech). 
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Na posiedzeniu omówiono działalność wszystkich grup oraz zespołów roboczych, 

szczególną uwagę poświęcono następującym zagadnieniom: 

 amalgamat dentystyczny: 

w związku z podpisaniem tzw. Konwencji Minamata, której celem jest redukcja 

zanieczyszczeń wynikających ze stosowania rtęci na poziomie światowym, CED 

wyraziła poparcie dla przyjętych w Konwencji rozwiązań dot. amalgamatu 

dentystycznego, oceniając, że postanowienia Konwencji są dobrym kompromisem 

pomiędzy stosowaniem amalgamatu i innych materiałów nie zawierających rtęci; 

delegaci przyjęli jednogłośnie stanowisko w sprawie Konwencji Minamata, a także 

odpowiednio uaktualnili rezolucje w sprawie amalgamatu dentystycznego (przyjętą w 

roku 2007 i nowelizowaną w 2009 i 2010 r.) oraz rezolucję w sprawie 

odpowiedzialnej praktyki.  

 uznawanie kwalifikacji zawodowych: 

w związku z zakończeniem prac nad nowelizacją dyrektywy 2005/36/WE CED 

wyraziła zadowolenie, przede wszystkim z powodu uwzględnienia propozycji, aby 

minimalny okres kształcenia był wyrażony zarówno za pomocą lat jak i godzin 

nauczania. 

 produkty do wybielania zębów: 

omawiano kwestię stosowanie produktów o zawartości nadtlenku wodoru 

przekraczającej 6% - np. w Niemczech, gdzie są zgłaszane jako wyroby medyczne i 

posiadają oznakowanie CE, wskazano, że akcja zgłaszania Komisji Europejskiej 

przez lekarzy dentystów  niepożądanych działań produktów do wybielania zębów nie 

przyniosła spodziewanych efektów z uwagi na znikomą liczbę zgłoszeń. 

Przyjęty został budżet na rok 2014, który zakłada ogólny wzrost składek 

członkowskich o 1,4%w stosunku do roku 2013, co odpowiada stopie inflacji w Belgii 

(składka NIL będzie wyższa o 6,6% - wysokość składki dla poszczególnych 

organizacji członkowskich jest zależna od liczby praktykujących lekarzy dentystów w 

danym państwie, a kilka państw wskazało dość znaczny spadek tej liczby). Łączne 

przychody CED w 2014 r. mają wzrosnąć o 7,4%, zaś wydatki o 15%. Przewidywany 

deficyt to 65 275 EUR. 

W związku z przystąpieniem Chorwacji do UE regularnym członkiem CED została 

Chorwacka Izba Lekarsko-Dentystyczna. 

Podczas posiedzenia odbyły się wybory 3 członków Zarządu oraz Skarbnika CED. 

Na skarbnika ponownie wybrano dr Susie Sanderson z Wlk. Brytanii, a członkami 

Zarządu na kolejną kadencję pozostali dr. Peter Engel z Niemiec, dr Pirkko Gronross 

z Finlandii oraz dr Roland L'Herron z Francji. 
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Kolejne posiedzenie ogólne CED odbędzie się w dniach 23 – 24 maja 2014 r. w 

Atenach. 

Komplet materiałów dotyczących posiedzenia (w języku angielskim) znajduje się w 

posiadaniu biura KS NRL. 

 

 

Opracował: 

Marek Szewczyński. 


