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Relacja z posiedzenia ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów 

w Brukseli w dniu 19 listopada 2021 r. 

 

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

organizacją reprezentującą zawód lekarza dentysty w Unii Europejskiej, zrzeszającą 

główne krajowe organizacje lekarsko-dentystyczne z 31 państw europejskich (państwa 

członkowskie UE, państwa kandydujące do UE, państwa EOG oraz Szwajcaria, Wlk. 

Brytania). CED jest organizacją w pełni autonomiczną, niezależną od instytucji UE oraz 

władz krajowych. 

Podstawowym celem CED jest promowanie wysokich standardów opieki 

stomatologicznej oraz uwzględniającej bezpieczeństwo pacjenta praktyki zawodowej 

w krajach UE, EOG i EFTA. CED poświęca główną uwagę kwestiom legislacji unijnej i 

jest w stałym kontakcie z innymi organizacjami europejskimi oraz instytucjami unijnymi.  

Naczelna Izba Lekarska jest pełnoprawnym członkiem CED od roku 2006. 

Delegaci reprezentujący krajowe organizacje należące do CED spotykają się dwa razy 

do roku na posiedzeniach ogólnych, podczas których omawiane są bieżące prace, 

podejmowane są stanowiska, określane są zadania poszczególnych zespołów i grup 

roboczych oraz biura CED, wybierani są członkowie zarządu. 

 

W dniu 19 listopada 2021 r. w Brukseli odbyło się drugie w 2021 r.  posiedzenie ogólne 

CED – po raz pierwszy od jesieni 2019 r. delegaci mogli w nim uczestniczyć osobiście. 

Naczelną Izbę Lekarską reprezentowała dr Anna Lella, dr Ewa Siewierska-Chomeniuk, 

dr Radosław Maksymowicz oraz r. pr. Marek Szewczyński. 

W początkowej części posiedzenia dr Marco Landi, kończący w tym dniu swoją 

kadencję jako prezes CED, dokonał podsumowania swojej pracy na tym stanowisku w 

latach 2016 – 2021. Wskazał, że w tym okresie główne zagadnienia dotyczyły spraw 

związanych z Brexitem, pandemią COVID-19,  Programu UE dla zdrowia. CED 

przyjęła w tym 38 różnego rodzaju uchwał, stanowisk, apeli. Udało się wyremontować 

nowe biuro CED.  
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W sprawozdaniu biura CED wskazano, że z punktu widzenia polityki unijnej 

najistotniejsze obecnie sprawy dotyczą klimatu, kryzysu migracyjnego, 

praworządności, pandemii COVID-19. Biuro CED kontynuuje zbieranie informacji z 

poszczególnych państw nt. spraw związanych z pandemią – wkrótce zostanie 

rozesłany kolejny kwestionariusz. 

Skarbnik CED podał, że z uwagi na COVID w bieżącym roku CED wyda 15% mniej 

niż zakładano. 

Przyjęto stanowisko CED w sprawie tzw. turystyki stomatologicznej i transgranicznej 

opieki zdrowotnej. Dokument ten przedstawia stanowisko CED w sprawie tzw. turystyki 

stomatologicznej w kontekście dyrektywy 2011/24/UE w sprawie praw pacjentów w 

transgranicznej opiece zdrowotnej oraz ocenia, w jaki sposób cele dyrektywy, jczyli 

ułatwienie dostępu do bezpiecznej i wysokiej jakości transgranicznej opieki zdrowotnej 

w innym państwie członkowskim zostało spełnione.  

W ocenie CED tzw. turystyka stomatologiczna (czyli wyjazdy pacjentów do innego 

państwa w celu skorzystania w krótkim czasie ze świadczeń stomatologicznych), która 

przed pandemią COVID-19 w niektórych państwach dość szybko się rozwijała, może 

stanowić pewien problem w stomatologii z uwagi na brak kompleksowej opieki nad 

pacjentem przez tego samego świadczeniodawcę. CED wskazuje, że takie 

świadczenia muszą być udzielane z taką samą rzetelnością, jak wszystkie inne 

świadczenia stomatologiczne, z zachowaniem zasad właściwego wykonywania 

zawodu lekarza dentysty oraz zasad etyki zawodowej. 

Delegaci przyjęli także aktualizację stanowiska w sprawie doskonalenia zawodowego 

lekarzy dentystów (continuing professional development of dentists) w oparciu o 

informacje zebrane przez grupę roboczą CED ds. edukacji i kwalifikacji zawodowych, 

z których wynika, że istotnymi obecnie zagadnienia w stomatologii są 

antybiotykooporność, e-zdrowie i cyfryzacja opieki zdrowotnej, zagrożenia dla zdrowia 

publicznego. Kształcenie podyplomowe w coraz większym stopniu opiera się obecnie 

o szkolenia online, zdalne.  

Grupa robocza ds. edukacji i kwalifikacji zawodowych nadal uczestniczy w pracach 

nad aktualizacją pkt. 5.3.1 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE określającego 

ramowy program studiów stomatologicznych. Przedstawiciel CED brał udział w 

warsztatach zorganizowanych przez firmę doradczą Spark Legal, której zadaniem było 

przeprowadzenie na zlecenie Komisji Europejskiej badania „Mapowanie i ocena 

rozwoju zawodów sektorowych na podstawie dyrektywy 2005/36/WE dla zawodu 

lekarza dentysty. Uwagi CED dotyczące wstępnych wyników badania zostały 

uwzględnione i przekazane Komisji Europejskiej. CED będzie informowana na temat 

dalszych prac w tym zakresie. 

Zespół zadaniowy CED ds. Rynku Wewnętrznego śledzi kwestie związane z rozwojem 

tzw. stomatologii korporacyjnej i planuje skierować kwestionariusz do organizacji 
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członkowskich CED w celu ustalenia aktualnego stanu sytuacji w poszczególnych 

państwach. 

Kolejną kwestią, którą zajmował się zespół zadaniowy były prace nad projektem 

rozporządzenia unijnego w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów 

dotyczącego elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i 

europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego elektronicznego 

materiału dowodowego w sprawach karnych, tzw. rozporządzenie w sprawie e-

evidence. CED wspólnie ze Stałym Komitetem Lekarzy Europejskich CPME wydała 

oświadczenie, że projekt ten stanowi poważną próbę naruszenia tajemnicy zawodowej 

i tajemnicy medycznej oraz narusza podstawowe prawo do prywatności i godności 

ludzkiej pacjentów. W komunikacie prasowym wskazano, że projekt rozporządzenia w 

obecnym kształcie narusza prywatność pacjentów i stanowi poważne zagrożenie dla 

lekarzy dentystów w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

Grupa robocza CED ds. zdrowia jamy ustnej aktywnie uczestniczy w pracach 

europejskiej Koalicji na rzecz Szczepień i była zaangażowana w przygotowanie 

stanowiska w sprawie szczepień przeciwko grypie przypominającego pracownikom 

ochrony zdrowia, że aby zapewnić wystarczającą ochronę przed grypą w całej 

Europie, powinni dawać przykład i zaszczepić się przeciwko grypie również w tym roku; 

zachęcać swych pacjentów do zaszczepienia się przeciwko grypie; przekazywać 

pacjentom wiarygodne i rzetelne informacje na temat szczepień. 

W zakresie antybiotykooporności we współpracy z Europejską Regionalną 

Organizacją Światowej Federacji Dentystycznej ERO FDI przygotowane zostały ulotki 

informacyjne adresowane do lekarzy dentystów i do pacjentów przestrzegające przed 

nadmiernym, nieuzasadnieniem przepisywania i stosowania antybiotyków i 

przypominające, jakie może to mieć konsekwencje dla zdrowia publicznego. 

Podczas posiedzenia odbyły się wybory prezesa oraz 4 członków Zarządu CED (Board 

of Directors). Na stanowisko prezesa wybrano dr. Freddiego Sloth-Lisbjerga z Danii. 

Dr Anna Lella została wybrana na stanowisko członka zarządu CED na lata 2021 – 

2024. Ponadto do zarządu wybrano dr. Robina Foyle’a z Irlandii, dr. Hennera Bunkego 

z Niemiec i dr.  Ioannisa Tzoutzasa z Grecji. 

W skład zarządu CED ogólnie wchodzi 8 osób (prezes, wiceprezes, skarbnik i 5 

członków). Skład zarządu uzupełniają jego dotychczasowi członkowie, których 

kadencja wygasa w kolejnych latach – dr Doniphan Hammer z Francji, dr Paulo Melo 

z Portugalii i dr Henk Donker z Niderlandów. 

 

 

Sporządzili: 

Anna Lella, Ewa Siewierska-Chomeniuk, Radosław Maksymowicz, Marek Szewczyński. 


