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Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego 

Rady Europejskich Lekarzy Dentystów 

Dublin, 24 – 25 maja 2013 r. 

 

Europejscy lekarze dentyści: 

- przyjęli stanowiska w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów 

oraz w sprawie projektu dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych,  

- potwierdzili stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie 

wyrobów medycznych,  

- ustalili temat przewodni Europejskiego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. 

 ___________________________________________________________________  

 

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. 
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Przedstawiciele organizacji członkowskich CED spotkali się w Dublinie w dniach 24 – 

25 maja 2013 r. na odbywającym dwa razy do roku Posiedzeniu Ogólnym. Obradom 

przewodniczył Prezes CED dr. Wolfgang Doneus. 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. 

Miejsce spotkania, którego gospodarzem było Irlandzkie Stowarzyszenie 

Dentystyczne, nawiązywało do trwającej w 1. połowie 2013 r. irlandzkiej Prezydencji 

w Radzie UE. Posiedzenie zainaugurowało powitalne wystąpienie Ministra Zdrowia 

Irlandii, Pana Alexa White’a. Natomiast drugi dzień obrad rozpoczął się od 

wystąpienia Pana Jo Leinena, Posła do Parlamentu Europejskiego, 

Przewodniczącego Międzynarodowego Ruchu Europejskiego (European Movement 

International). 

STAŁE DOSKONALENIE ZAWODOWE 

Podczas posiedzenia członkowie CED jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie 

stałego doskonalenia zawodowego (continuing professional development, CPD) 

lekarzy dentystów.  

Stanowisko podkreśla, że aktywne doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem 

każdego europejskiego lekarza dentysty, który w celu zapewnienia jakości opieki 

musi uaktualniać wiedzę i umiejętności zawodowe przez cały okres aktywności 

zawodowej. 

CED, zdając sobie sprawę, że systemy opieki stomatologicznej w Unii Europejskiej 

różnią się pomiędzy sobą i popierając różnorodne dostępne formy doskonalenia 

zawodowego oraz swobodę ich wyboru przez lekarzy dentystów zgodnie z 

regulacjami obowiązującymi w poszczególnych państwach członkowskich,  nakreśliło 

podstawowe zasady, które mogą służyć europejskim  lekarzom dentystom oraz 

organizatorom szkoleń jako podstawa ustalania programu. 

DYREKTYWA W SPRAWIE WYROBÓW TYTONIOWYCH 

Członkowie CED jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektu dyrektywy w 

sprawie wyrobów tytoniowych, który jest obecnie przedmiotem prac Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady UE.  

Europejscy lekarze dentyści z zadowoleniem przyjęli inicjatywę Komisji Europejskiej 

dokonania przeglądu unijnych regulacji w zakresie tytoniu (dyrektywa 2001/37/WE) i 

zdecydowanie ją poparli, uznając, że zmierza do poprawy zdrowia ogólnego i 

zdrowia jamy ustnej obywateli Unii Europejskiej.  
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W szczególności CED poparła inicjatywy dotyczące konsumpcji tytoniu i wezwała do 

„denormalizacji” wyrobów tytoniowych poprzez ograniczenie ich dostępności. 

Europejscy lekarze dentyści przyjęli ponadto z zadowoleniem, że Komisja 

Europejska przy opracowywaniu projektu dyrektywy kierowała się potrzebą 

zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz że postanowiła skupić się na 

przepisach mających ona celu ograniczenie palenia tytoniu, zwłaszcza wśród 

młodych ludzi. 

CED poparła też wyrażony w projekcie zamiar zapewnienia pełnego wdrożenia  

Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, 

wiążącej UE i wszystkie jej państwa członkowskie. 

REGULACJE W ZAKRESIE WYROBÓW MEDYCZNYCH 

CED potwierdziła swe dotychczasowe stanowisko odnośnie projektu rozporządzenia 

w sprawie wyrobów medycznych będącego obecnie przedmiotem prac Parlamentu 

Europejskiego oraz Rady UE.  

Stanowisko wskazuje, że materiały do wypełnień stomatologicznych nie powinny być 

traktowane jako wyroby do implantacji – to pozwoli uniknąć wymogu dostarczania 

wraz z tymi materiałami karty implantu, co w znaczącym stopniu zwiększyłoby 

obciążenia administracyjne oraz koszty opieki stomatologicznej bez oczekiwanej 

poprawy w zakresie bezpieczeństwa pacjenta. Ponadto CED sprzeciwia się samej 

koncepcji karty implantu, która z łatwością mogłaby być zgubiona lub utracona. 

Informacje nt. implantu powinny być zdaniem CED zawarte w dokumentacji 

medycznej pacjenta. 

CED wyraziła zaniepokojenie niejednoznacznymi postanowieniami odnośnie 

regeneracji wyrobów jednorazowego użytku i poparła próby zobligowania wytwórców, 

aby przekazywali użytkownikom pełne, oparte na dowodach naukowych informacje o 

możliwości regeneracji wyrobu i wiążącym się z tym ryzykiem. 

Popierając wyłączenie wyrobów wykonywanych na zamówienie spod regulacji 

dotyczącej systemu niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych wyrobów (UDI), 

europejscy lekarze dentyści stwierdzili, że system UDI powinien być ograniczony do 

wyrobów medycznych o najwyższej klasie ryzyka, aby uniknąć nadmiernych 

obciążeń administracyjnych i finansowych w ochronie zdrowia.  

CED zaapelowała do Komisji Europejskiej o konsultowanie się z zainteresowanymi 

podmiotami przed przyjęciem poszczególnych aktów delegowanych (przepisów 

wykonawczych do rozporządzenia) oraz o umożliwienie udziału tych podmiotów w 

posiedzeniach Grupy Koordynacyjnej ds. Wyrobów Medycznych w celu zapewnienia 
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stałej przejrzystości i reprezentatywności unijnego systemu regulacji  wyrobów 

medycznych.  

CED wyraziła także sprzeciw wobec proponowanemu klasyfikowaniu wszystkich 

wyrobów zawierających nanomateriały do klasy ryzyka III. Taka klasyfikacja powinna 

w ocenie CED obejmować tylko te wyroby, które zawierają nanomateriały mające być 

celowo uwolnione do organizmu człowieka.  

EUROPEJSKI DZIEN ZDROWIA JAMY USTNEJ 

Zarząd CED zarekomendował organizacjom członkowskim CED, aby przy okazji 

Europejskiego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej obchodzonego 12 września 2013 r. 

skoncentrowały się na temacie „Zdrowie Jamy Ustnej a Tytoń”. Wybór tego właśnie 

zagadnienia dokonany został w oparciu o fakt, że konsumpcja tytoniu stanowi jedno 

z największych zagrożeń dla zdrowia jamy ustnej, przed jakim stoi obecnie świat, a 

legislacja unijna dot. tytoniu jest aktualnie przedmiotem prac instytucji unijnych.  

Jest to jedyna w sobie okazja do zwiększenia świadomości o związkach pomiędzy 

konsumpcją tytoniu a zdrowiem jamy ustnej oraz istotnej roli, jaką lekarze dentyści 

mogą odgrywać, i w coraz większym stopniu odgrywają, w rzucaniu palenia w UE. 

 
 

Opracował: 

Marek Szewczyński. 


