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Sprawozdanie z zebrania Sekcji Polskiej Członków Akademii Pierre
Faucharda
Report on the meeting of members of Pierre Fauchard Academy – Polish Section
Sekretarz Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda

Doroczne zebranie Stowarzyszenia Akademia
Pierre Faucharda (APF) Sekcja Polska odbyło się
10 września 2014 w hotelu Mercure w Poznaniu.
Tradycyjne spotkanie zwoływane jest w przeddzień wystawy CEDE oraz Zjazdu Zespołów Stomatologicznych. Otworzyła je prof. dr. hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, przewodnicząca Sekcji
Polskiej APF i po miłym powitaniu zainicjowała
chwilą ciszy pamięć o zmarłych członkach naszego stowarzyszenia. W ciągu ostatniego roku odeszli od nas profesorowie: Tadeusz Bączkowski,
Edward Witek i Jan Wnukiewicz.
Następnie prof. E. Mierzwińska-Nastalska
przypomniała, prezentując liczne zdjęcia, o nadzwyczajnym zebraniu Polskiej Sekcji, które odbyło się 11.04.2014 w Krakowie, w czasie trwania
12 Kongresu Stomatologów Polskich. Zebranie to
miało uroczysty charakter, a jego miejscem były
podziemia Rynku Głównego.
W kolejnym punkcie programu przewodnicząca Sekcji wręczyła dyplom nadesłany z centrali
w USA dr Barbarze Ciepielewskiej z Warszawy,
przyjętej do APF przez Zebranie Członków Sekcji
Polskiej APF w ubiegłym roku. Pozostałe osoby
przyjęte wtedy do Sekcji odebrały dyplomy podczas spotkania w Krakowie, a byli to: dr hab. n.
med. Jolanta Pytko-Polończyk z Krakowa, dr n.
med. Karolina Gerreth z Poznania i dr Robert Stępień z Krakowa.
Zebranie Członków APF Sekcji Polskiej ustanowiło w 2013 roku Nagrodą APF Sekcji Polskiej
im. prof. Zbigniewa Jańczuka za zasługi dla stomatologii polskiej, Akademii Pierre Faucharda lub
środowiska stomatologicznego dla jednej osoby
w roku. Decyzją Kapituły Nagrody APF Sekcji Polskiej z dnia 11.04.2014 r. pierwszą laureatką została Pani prof. dr hab. Zofia Knychalska-Karwan
z Krakowa. Następnie prof. E. Mierzwińska-Nastalska wręczyła pamiątkową plakietę przygotowaną przez Centralę w USA jako podziękowanie
za wspomaganie działalności Sekcji Polskiej APF
prezesowi firmy RADA, Panu Sławomirowi Dąbrowskiemu (Rycina 1).
W kolejnym punkcie porządku zebrania, sekretarz APF Sekcji Polskiej Zbigniew Klimek poinformował o zgłoszeniu trzech kandydatur na
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członków zwyczajnych APF Sekcji Polskiej a ich
sylwetki zaprezentowały osoby wprowadzajace.
Prof. E. Mierzwińska-Nastalska poinformowała
zebranych, że prezydent Akademii Pierre Faucharda dr Daniel M. Castagna nadesłał list, w którym
informuje, że działalność Sekcji Polskiej APF została, przez Zarząd APF, uznana za wzorcową.
W kolejnym punkcie porządku zebrania głos
zabrała prof. Maria Borysewicz-Lewicka, która
przedstawiła informację nt. projektu „Edukacja,
promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy
ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców,
opiekunów i wychowawców”. Jest to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi
Unii Europejskiej. Ze strony polskiej finansowanie
zapewnia Minister Zdrowia. Liderem projektu jest
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a partnerami większość polskich
Uniwersytetów Medycznych.
Honorowy Patronat nad projektem przyjęła
Akademia Pierre Faucharda Sekcja Polska. Program realizowany do końca 2016 roku i kierowany
jest do dzieci 0–5 lat, rodziców, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych, lekarzy pediatrów
oraz pielęgniarek i położnych obejmuje około 300
tys. dzieci, blisko 7 tys. przedszkoli i 15 tys. nauczycieli i wychowawców.
W ramach projektu każde dziecko otrzyma nieodpłatnie zestaw do higieny jamy ustnej a wśród
materiałów edukacyjnych znajdą się m. in: film
edukacyjny dla dzieci, film edukacyjny dla rodziców i opiekunów, ulotka edukacyjna dla rodziców
i opiekunów dzieci w wieku 0–2 lat, ulotka edukacyjna dla dzieci w wieku 3–5 lat, broszura edukacyjna dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku
3–5 lat, plakat dotyczący profilaktyki, a także pakiet edukacyjny dla nauczycieli przedszkolnych
obejmujący lekcję oraz dodatkowe materiały do jej
realizacji. Do tej pory program został zrealizowany
dla ponad 85 tys. dzieci.
Realizując porządek dzienny zebrania referat pt.
„Współczesna profilaktyka ortodontyczna – zakres
interwencji stomatologa”, przedstawiła prof. dr hab.
Grażyna Śmiech-Słomkowska, która skupiła się na
leczeniu w okresie uzębienia mlecznego i wczeSPRAWOZDANIA
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Rycina 1. Dyr. Sławomir Dąbrowski odbiera pamiątkową plakietę z rąk prof. Elżbiety
Mierzwińskiej-Nastalskiej
Figure 1. Dyr. Sławomir Dąbrowski receives an honorary plaque from prof. Elżbieta
Mierzwińska-Nastalska

snego mieszanego. Zwróciła uwagę na popełniane
błędy diagnostyczne i nieuzasadnione zaniechanie
lub opóźnione leczenie. Problemy związane z uzębieniem dzieci często są bagatelizowane zarówno
przez lekarzy dentystów jak i opiekunów. Lekceważy się problemy związane z uzębieniem mlecznym,
które w przyszłości doprowadzają do poważnych
zaburzeń uzębienia stałego niekiedy nieodwracal-

nych lub trudno poddających się specjalistycznemu leczeniu. Uwagi te dotyczyły głównie lekarzy
dentystów opiekujących się dziećmi, a nie specjalistycznego leczenia ortodontycznego. Wystąpienie
Pani profesor było niezwykle pouczające i spotkało się z dużym uznaniem zebranych.
Zebranie zakończyło spotkanie koleżeńskie,
którego donatorem była firma RADA.

Akademia Pierre Faucharda
Sekcja Polska
ul. Puławska 228/2
02-670 Warszawa
Tel.: 22 412 12 04

118

SPRAWOZDANIA

DENTAL FORUM /2/2014/XLII

