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W związku z oddelegowaniem do udziału w pracy Grupy Roboczej Rady 

Europejskich Lekarzy Dentystów ds. Kontroli Zakażeń i Gospodarki Odpadami 

uczestniczyłam w spotkaniu tej Grupy, które odbyło się z inicjatywy 

przewodniczącego grupy Ioannisa Tzoutzasa w Atenach w dniu 8 kwietnia 2011 r.  

W trakcie spotkania omawiano wiele kwestii mających istotne znaczenie w 

codziennej praktyce każdego lekarza dentysty. 

Na wstępie omówiono wyniki kwestionariusza opracowanego przez Grupę i 

rozesłanego w ostatnim czasie do poszczególnych organizacji członkowskich CED. 

Kwestionariusz poruszał zagadnienia związane ze sterylizacją narzędzi, 

stosowaniem sprzętu jednorazowego użytku, gospodarką odpadami medycznymi i 

odpadami amalgamatu. Pytania dotyczyły również warunków pracy w praktykach 

dentystycznych tj. wentylacji i używanej wody. Analiza odpowiedzi pozwoliła na 

ocenę sytuacji w poszczególnych krajach w zakresie spraw związanych z kontrolą 

zakażeń i gospodarką odpadami oraz zaplanowanie dalszych działań Grupy. 

Pozwoliła również ocenić, jak wprowadzane przepisy dyrektywy wpływają na zmiany 

legislacyjne krajów członkowskich, co było szczególnie istotne w przypadku 

gospodarki odpadami po przyjęciu dyrektywy związanej z ochroną środowiska.  

Dyskutowano możliwość opracowania i ujednolicenia podstawowych 

minimalnych standardów postępowania w stomatologii dotyczących dezynfekcji, 

sterylizacji, procedur higienicznych oraz gospodarki odpadami, które  

obowiązywałyby we wszystkich państwa, z których organizacje należą do CED, ale 

propozycja ta nie zyskała aprobaty za względu na spodziewany sprzeciw 

przedstawicieli niektórych krajów broniących standardów postępowania na poziomie 

ich regulacji wewnętrznych. 

Następnym bardzo ważnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu były 

poprawki do wcześniej opracowanego i przyjętego na zgromadzeniu ogólnym CED 

Kodeksu kontroli zakażeń i gospodarki odpadami. Kodeks ten ma służyć jako 

rekomendacja CED i dotyczy dezynfekcji, sterylizacji, szerokiego zakresu procedur 

higienicznych oraz gospodarki odpadami. W związku z tym, że pewne opracowane 

zagadnienia ulegają zmianom w zależności od rezultatów badań naukowych, 

zadaniem Grupy jest uaktualnianie zawartych w Kodeksie zagadnień. Wprowadzono 

poprawki do kilku rekomendacji. 

Podjęto również decyzję o nawiązaniu współpracy w celu wymiany 

doświadczeń, opinii i informacji z innymi europejskimi organizacjami mającymi na 

celu kontrolę zakażeń. Między innymi z Europejskim Centrum ds. Kontroli i 

Zwalczania Chorób. Ma to istotne znaczenie w sytuacji stale zwiększającej się 

migracji pacjentów. 



Na zakończenie przygotowano założenia dalszej działalności Grupy do 

przedstawienia na Posiedzeniu Ogólnym CED w Budapeszcie. Dalsze działania, po 

akceptacji CED, będą skierowane na: 

- stałą aktualizację Kodeksu Kontroli Zakażeń i Gospodarki Odpadami; 

- uważne śledzenie nowych regulacji Parlamentu Europejskiego mających wpływ na 

praktyki dentystyczne w krajach członkowskich; 

- kreowanie opinii mających na celu zwiększenie zaufania pacjentów dotyczących 

właściwej higieny w praktykach dentystycznych; 

- zbieranie opinii na temat istniejących standardów postępowania w praktykach 

dentystycznych oraz monitorowanie zmian dotyczących kontroli zakażeń i gospodarki 

odpadami; 

- współpraca z innymi Grupami Roboczymi CED, między innymi Grupą ds. 

Amalgamatu, Grupą ds. Zdrowia Jamy Ustnej, Grupą ds. Urządzeń Medycznych; 

- nawiązanie porozumienia z innymi europejskimi organizacjami ds. kontroli zakażeń 

w celu współpracy, wymiany doświadczeń i opinii; 

- współpracę z Europejskimi Agencjami Ochrony Środowiska. 
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